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Voorwoord 

Dit onderzoek is verricht in opdracht van STIMEZO-Nederland 
en is bedoeld als een bijdrage in de meningsvorming over een 
nieuwe abortuswet. 

Het onderzoek is gefinancierd door de bij STIMEZO-Nederland 
aangesloten organisaties voor abortushulpverlening, alsmede 
door de Stichting Oosterpark te Amsterdam en de Stichting 
Preterm in Den Haag 

Het onderzoek werd uitgevoerd door het Instituut voor Psycho
logisch Marktonderzoek B.V. (IPM) te Schiedam. Projectleider 
voor het onderzoek bij het IPM was Drs. F. Hentenaar. 

Ruut Veenhoven 

Felix Hentenaar 

Den Haag, 15 augustus 1975. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

Par. 1 Doel van het onderzoek 
Par. 2 Methode van onderzoek 
Par. 3 Indeling van het rapport 
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Par. 1 D o e l v a n h e t o n d e r z o e k 
Het doel van het onderzoek is een antwoord te geven op de 
volgende vragen: 
. Hoe denken Nederlanders momenteel over abortus? 
- Hoe over indicaties tot abortus? 
- Hoe over abortus bij oudere zwangerschap? 
- Hoe over abortuswetgeving? 

. Zijn de meningen over abortus nog steeds in beweging? 
- Is er nog steeds sprake van een liberaliseringstendens? 
- Gaat het steeds sneller? 
- Hoe is de verhouding voor- en tegenstanders? 
- Begint de groep tegenstanders steeds duidelijker geconcen
treerd te raken in een segment van de bevolking? 

. Gaat acceptatie abortus gepaard met een verminderde eerbied 
voor het leven? 
- Zijn voorstanders van abortus makkelijker met doodstraf en 
euthanasie? 

- Welke factoren bepalen de houding tegenover abortus en welke 
is de plaats van de eerbied voor het leven daarbij? 

Par. 2 M e t h o d e v a n o n d e r z o e k 
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een vragenlijst (field 
coding), die mondeling is afgenomen bij een aselecte steekproef 
uit de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder (totale onder-
zoekpopulatie n=59 3). 
De vraaggesprekken - gemiddelde ondervragingstijd 20 minuten -
zijn gehouden door enquêteurs/enquêtrices van de N.V. v/h Neder
landse Stichting voor Statistiek te Den Haag. 
Behalve het veldwerk heeft het IPM ook de computerwerkzaamheden 
(dataverwerking) bij de Stichting voor Statistiek laten uitvoeren, 
(projectleider was mevrouw Drs. M.H.C. Bleeker-Knaap). 
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1. Inleiding 

De eindverantwoordelijkheid voor de verschillende werkzaamheden 
tijdens het onderzoek lag bij het IPM. 
Voor een beschrijving en de samenstelling van de onderzoekpopula-
tie verwijzen wij naar appendix A. 

Par. 3 I n d e l i n g v a n h e t r a p p o r t 
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de houding tegenover abortus, 
enige kenmerken van de voor- en tegenstanders van abortus, de me
ning over omstandigheden waarin abortus al dan niet zou zijn ge
oorloofd . 
Dit hoofdstuk wordt afgesloten met de mening over de duur van de 
zwangerschap en de aanvaarding van abortus. 
In hoodstuk 3 wordt aandacht besteed aan de voorkeur voor enige 
onderscheiden vormen van wetgeving inzake abortus. 
Hierbij zal ook worden ingegaan op een eventuele wettelijke rege
ling inzake abortus na de twaalfde week zwangerschap. 
In hoofdstuk 4 worden de resultaten weergegeven betreffende de me
ningen over omstandigheden, waarin euthanasie al dan niet zou zijn 
geoorloofd, meningen over het doden, over de gratieverlening van 
oorlogsmisdadigers ("de drie van Breda") en over sexualiteit. 
Hoofdstuk 5 geeft een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten 
van de drie voorafgaande hoofdstukken. 
In hoofdstuk 6 wordt uitgeweid over de vraag of acceptatie van 
abortus gepaard gaat met een verminderde eerbied voor het leven. 
Enige belangrijke uitkomsten van dit onderzoek worden in verband 
gebracht met onderzoek uit het buitenland. 
Hoofdstuk 7 poogt een schets te geven van de ontwikkeling die het 
denken over abortus doormaakt en van de mogelijke krachten die 
hierbij een rol kunnen spelen. 
Tenslotte een samenvatting van de belangrijkste resultaten en in
zichten die in de voorafgaande hoofdstukken naar voren zijn ge
bracht. Een Engelse versie van dit hoofdstuk is eveneens in het 
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rapport opgenomen. 
In appendix A wordt de steekproefpopulatie beschreven en een toe
lichting gegeven op het monogram van betrouwbaarheidsmarges. 
In de bijlagen van het rapport zijn de vragenlijst en de tabellen 
opgenomen. 
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Deel 1 

Meningen 

wat vinden nederlanders van abortus, euthanasie, doodstraf, 
gratieverlening, oorlogsvoering en seksualiteit? 

in hoeverre verschillen die meningen naar leeftijd, geslacht, 
opleiding, geloof, woonplaats of politieke voorkeur? 
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Hoofdstuk 2 

Opvattingen over abortus 

Par. 1 Inleiding 
Par. 2 Het zedelijk oordeel over abortus 
Par. 3 Omstandigheden waarin abortus toelaatbaar 

wordt geacht 
Par. 4 Zwangerschapsduur en aanvaarding 

abortus 
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Par. 1 I n l e i d i n g 

In het onderzoek zijn meningen gepeild over drie onderwerpen die 
nauw met elkaar in verband staan. 
Het betreft hier de volgende onderwerpen: 
. de mate waarin abortus wordt goedgekeurd of afgekeurd; 
. een indeling van indicaties waarop abortus toelaatbaar wordt ge
vonden; 

. de zwangerschapsduur waarbij abortus nog aanvaardbaar wordt ge
acht. 

Bij de bespreking van de indicaties, waarop abortus toelaatbaar 
wordt gevonden, zullen vergelijkingen worden gemaakt met de resul
taten van eerder gehouden onderzoeken. 

Par. 2 H e t z e d e l i j k o o r d e e l o v e r a b o r t u s 
Aan de hand van een formulier hebben de ondervraagden kunnen aan
geven in hoeverre zij het eens zijn met een aantal uitspraken 
over abortus. 
De resultaten vatten we in het volgende overzicht samen. 

Overzicht acceptatie abortus (tabellen la t/m d) 

uitspraak mee eens neutraal niet mee eens 

1. artsen die aborteren zijn 
niet beter dan moordenaars 12% 12% 76% 

2. abortus is onder geen enke
le omstandigheid geoorloofd 16% 10% 74% 

3 . mensen die instenmen met 
abortus hehben weinig eer
bied voor het leven 29% 12% 59% 

4. de vrouw heeft recht op a-
bortus, indien zij dit wil 50% 7% 44% 
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Tussen de mannen en vrouwen blijkt er geen verschil të bestaan 
met betrekking tot de eerste en vierde uitspraak. Relatief meer 
mannen dan vrouwen (78 respectievelijk 70%) zijn het niet eens is 
de uitspraak dat abortus onder geen enkele omstandigheid zou zijn 
geoorloofd. Relatief meer vrouwen dan mannen (34 respectievelijk. 
23%) zijn het eens met de uitspraak dat mensen die instemmen met 
abortus weinig eerbied voor het leven hebben. 
Na berekening van een somscore per ondervraagde over de vier uit- 
spraken inzake abortus, is de onderzoekpopulatie ingedeeld in re- 
latief drie gelijke groepen (tabel 2.1 e.v.). 
De hiermee verkregen houdingsschaal abortus levert een groep on- 
dervraagden op die abortus in het algemeen afkeurt en een groep 
die abortus in het algemeen goedkeurt. Tussen beide groepen be
vindt zich ten slotte een groep die noch afkerig noch goedkeu
rend tegenover abortus staat. 
Deze houdingsgroepen zijn vervolgens in verband gebracht met de 
leeftijd, de opleiding, kerkelijke binding en politieke voorkeur 
van de ondervraagden. 
De belangrijkste resultaten van deze analyse zijn: 

. er bestaat een negatief verband tussen de leeftijd en de houding 
tegenover abortus. Met andere woorden naarmate men ouder is, 
keurt men abortus eerder af dan goed (tabel 2.1); 

. er bestaat een negatief verband tussen het opleidingsniveau en 
de houding tegenover abortus. Met andere woorden naarmate men 
meer opleiding heeft genoten, keurt men abortus eerder goed 
(tabel 2.2) ; 

. het al dan niet gerekend worden tot een kerkelijke groepering 
blijkt samen te hangen met het goedkeuren of afkeuren van abor- 
tus. Met andere woorden bij personen die zich niet rekenen tot 
een kerkelijke groepering treft men relatief meer personen aan 
die abortus goedkeuren. 

. Relatief meer Gereformeerden dan Rooms-Katholieken en personen 

2 .Opvattingen over abortus
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die zich rekenen tot de Nederlands-Hervormden, behoren tot de-  
genen, die abortus vooral afkeuren (tabel 2.3); 

. vooral de aanhangers van politieke partijen als PVDA, PPR, PSP, 
D'66, VVD en DS 170 behoren tot degenen, die abortus eerder goed
keuren dan afkeuren. 
Aanhangers van de christelijke partijen (KVP, ARP, CHU en CDA) 
kunnen worden gerekend tot degenen die abortus eerder afkeuren 
dan goedkeuren (tabel 2.4). 

Om een wat scherper beeld van de meest uitgesproken tegenstanders 
van abortus te krijgen, hebben wij vervolgens op grond van de re
sultaten op de twee uitspraken (1) "de vrouw heeft recht op abor
tus, indien zij dit wil" en (2) "mensen die instemmen met abortus 
hebben weinig eerbied voor het leven", twee categorieën onder
vraagden geconstrueerd, te weten: 

. een categorie tegenstanders, dat wil zeggen allen die het niet 
eens zijn met de uitspraak "de vrouw heeft recht op abortus, in
dien zij dit wil" en het vervolgens helemaal een zijn met de uit
spraak "mensen die instemmen met abortus hebben weinig eerbied 
voor het leven". 
Tot deze omschrijving kon 22% van de onderzoekpopulatie worden 
gerekend: 

. een categorie voorstanders dat wil zeggen allen die het eens 
zijn met de uitspraak "de vrouw heeft recht op abortus, indien 
zij dit wil" en het vervolgens niet eens zijn met de uitspraak 
"mensen die instemmen met abortus hebben weinig eerbied voor 
het leven". 
Tot deze omschrijving kon 78% van de onderzoekpopulatie worden 
gerekend. 

De voor- en tegenstanders zijn daarna in verband gebracht met 
hun leeftijd, kerkelijke binding en politieke voorkeur. 
De belangrijkste resultaten van deze analyse zijn de volgende: 
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. boven de leeftijd van 40 jaar en ouder komen relatief meer te
genstanders voor inzake abortus dan bij degenen die jonger dan 
40 jaar zijn (30% respectievelijk 16%) (tabel 3.1); 

. bij degenen die kunnen worden gerekend tot een kerkelijke groe- 
pering komen relatief meer tegenstanders voor inzake abortus 
dan bij degenen die niet bij een kerkelijke groepering behoren 
(32% respectievelijk 9%) (tabel 3.2); 

. bij degenen die kunnen worden gerekend tot een kerkelijke groe- 
pering komen relatief meer tegenstanders voor inzake abortus 
bij de Gereformeerden dan bij de Rooms-Katholieken en Nederlands 
Hervormden (38% respectievelijk 32% en 28%) (tabel 3.2); 

. onder degenen die aanhangers zijn van een christelijke partij 
komen relatief meer tegenstanders voor inzake abortus dan bij 
de overige politieke partijen (45% respectievelijk 14% progres- 
sieven en 9% VVD en DS'70) (tabel 3.3); 

Par. 3 O m s t a n d i g h e d e n w a a r i n a b o r t u s t o e  
l a a t b a a r w o r d t g e a c h t 

In opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming 
zijn in de jaren 1970 en 1971 door het IPM twee opinie-onderzoe
ken gehouden inzake abortus. 
In beide onderzoeken is toentertijd een zelfde vraagstelling ge
hanteerd betreffende omstandigheden waarin abortus al dan niet ge- 
oorloofd is. 
De zelfde vraagstelling is nu ook gebruikt voor dit onderzoek. 
Zijn in de voorgaande onderzoeken in de vraagstelling steeds ze
ven omstandigheden genoemd, waarin abortus zou zijn geoorloofd, 
echter in dit onderzoek zijn acht omstandigheden genoemd (omstan- 
digheid 4 uit het volgende overzicht is toegevoegd). 
De onderzoekresultaten vatten we nu in het volgende overzicht 
samen. 

2 .Opvattingen over abortus
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De resulaten van 1974 verschillen over de hele lijn significant 
met die van 1971. 
Dit betekent dat relatief meer personen dan in 1971 abortus geoor
loofd achten gelet op de in het onderzoek gebruikte omstandigheden. 
Tussen mannen en vrouwen blijken in dit onderzoek geen verschillen 
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te bestaan tussen het al dan niet geoorloofd zijn van abortus in 
de onderscheiden omstandigheden. 
Deze uitkomst wijkt niet af van de resultaten van de voorafgaande 
onderzoeken. Alleen bleken er in 1970 en 1971 relatief meer vrou
wen dan mannen van mening te zijn, dat abortus geoorloofd was in 
het geval de vrouw abortus zou willen en er medisch geen bezwaar 
aanwezig was. 

Voor de verdere analyse van het materiaal hebben wij vijf van de 
acht omstandigheden waarin abortus al dan niet geoorloofd wordt 
gevonden, apart genomen. 
Deze vijf omstandigheden zijn de nummers 1, 2, 3, 5 en 7 (zie 
overzicht: geoorloofde omstandigheden voor abortus). 
Van iedere ondervraagde is een somscore berekend over deze vijf 
omstandigheden, waarna de onderzoekpopulatie is ingedeeld in drie 
relatief gelijke groepen, te weten: 

. de groep ondervraagden die abortus absoluut niet geoorloofd acht 
in de vijf onderscheiden omstandigheden; 

. de groep ondervraagden die abortus wel geoorloofd vindt in de 
vijf onderscheiden omstandigheden; 

. de groep ondervraagden die öf abortus geoorloofd vindt in de ene 
omstandigheid (eventueel meer omstandigheden) maar weer niet in 
de andere omstandigheid. 

De resultaten van de geconstrueerde indicatieschaal met betrek
king tot het geoorloofd zijn van abortus is vervolgens in ver
band gebracht met de leeftijd en houding tegenover abortus. 
De resultaten van deze analyse zijn de volgende: 

. er bestaat een negatief verband tussen de leeftijd en de mate 
waarin de indicaties als geoorloofd worden gevonden. Met andere 
woorden naarmate men jonger is, acht men de onderscheiden indi
caties als geoorloofde omstandigheden (tabel 5.1); 

. er bestaat een negatief verband tussen de houding tegenover abor-

2 .Opvattingen over abortus
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tus en de mate waarin de indicaties als geoorloofd worden ge
vonden. Met andere woorden naarmate men abortus meer goedkeurt, 
is men eveneens van mening dat de onderscheiden indicaties als 
geoorloofde omstandigheden voor abortus gelden (tabel 5.2); 

. meer tegenstanders dan voorstanders van abortus zijn van mening, 
dat abortus in de onderscheiden indicaties-niet is geoorloofd 
(tabel 5.3). 

Par. 4 Z w a n g e r s c h a p s d u u r e n a a n v a a r d i n g  
a b o r t u s 

De volgende voorbeelden zijn de ondervraagden voorgelegd: 

A. Een vrouw van 45 jaar denkt bij het uitblijven van de menstru
atie aan de overgang en maakt zich geen zorgen, pas laat blijkt 
dat zij zwanger is. Zij heeft een gezin met reeds volwassen 
kinderen. 

B. Een meisje van 15 jaar - ongehuwd - heeft het vermoeden, dat 
zij zwanger is. Zij durft hierover noch met de huisarts noch 
met haar ouders te praten. Daardoor duurt het veel langer dan 
noodzakelijk is, voordat medische hulp wordt ingeroepen. 

Voor beide voorbeelden is gevraagd tot welke maand van de zwanger
schap abortus aanvaardbaar geacht wordt. 
De resultaten hiervan vatten we in het volgende overzicht samen: 
Overzicht: zwangerschapsduur en aanvaarding abortus (tabellen 6 en 7. 

2 .Opvattingen over abortus
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Men vindt de bijzondere omstandigheid van het meisje van 15 jaar 
meer aanvaardbaar voor het onderbreken van de zwangerschap invergelijk
ing met de omstandigheden van de vrouw van 45 jaar (61% res-

pectievelijk 55%). 

Onderbreking van de zwangerschap tot zes maanden wordt meer aan-
vaardbaar gevonden voor het meisje van 15 jaar dan voor de vrouw 
van 45 jaar (20% respectievelijk 14%). 
Er blijken geen verschillen te bestaan in de meningen van de man-
nen en vrouwen in het al dan niet aanvaardbaar achten van abortus 
bij vergevorderde zwangerschapsduur. 
Uitgaande van de antwoorden van de ondervraagden op de beide voor-
gaande voorbeelden, hebben wij de onderzoekpopulatie vervolgens 
ingedeeld in drie groepen, te weten: 

. een groep die abortus zowel in de omstandigheden van de vrouw 
van 45 jaar als van het meisje van 15 jaar, absoluut niet geoor-
loofd acht; 

. een groep die abortus zowel in de omstandigheden van de vrouw 
van 45 jaar als van het meisje tot drie maanden geoorloofd acht; 

. een groep die abortus zowel in de omstandigheden van de vrouw 
van 45 jaar als van het meisje na drie maanden nog geoorloofd 
acht. 

Deze drie groepen hebben wij vervolgens in verband gebracht met de
leeftijd, de kerkelijke binding, de politieke voorkeur, de houding 
tegenover abortus en het al dan niet goedkeuren van abortus. 
De belangrijkste resultaten van deze analyse zijn de volgende: 
. een negatief verband bestaat er tussen de leeftijd van de onder-
vraagden en de duur van de zwangerschap. Met andere woorden 
naarmate men jonger is, aanvaardt men meer, dat abortus na een 
zwangerschapsduur van drie of meer maanden geoorloofd is (tabel 
8.1) ; 

. binnen de groep die zich rekent tot de Rooms-Katholieke kerk is 

2 .Opvattingen over abortus
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een ruime meerderheid (63%) van mening, dat abortus in de beide 
omstandigheden is geoorloofd. Hiervan is meer dan de helft (71%) 
van mening, dat abortus in beide gevallen nog geoorloofd is na 
een zwangerschapsduur van 3 maanden (tabel 8.2); 

, binnen de groep die zich rekent tot de Nederlands-Hervormde kerk 
en abortus in beide omstandigheden geoorloofd acht, is een meer
derheid van mening dat abortus na een zwangerschapsduur van lan
ger dan drie maanden is geoorloofd (61%) . Binnen de groep Gere
formeerden is het percentage 60% (tabel 8.2); 
binnen de groep die niet is aangesloten bij een kerkelijke groe
pering en van mening is dat abortus in beide omstandigheden ge
oorloofd is (198 = 100%) is 68% van mening, dat abortus in deze 
omstandigheden na een zwangerschapsduur van meer dan drie maan
den aanvaardbaar is (tabel 8.2); 
ongeveer de helft (51%) van de aanhangers van de christelijke 
partijen - bij de progressieve partijen en VVD en DS'70 niet 
meer dan een vijfde - is van mening, dat abortus in beide geval
len niet geoorloofd is (tabel 8.3); 
binnen de groep die abortus in beide omstandigheden wel geoor
loofd vindt, is meer dan de helft (57%) aanhanger van de pro
gressieve partijen (onder andere PVDA, PPR, PSP, D'66) en aan
hanger van de W D , DS'70 (68% respectievelijk 66%); iets meer 
dan de helft van de aanhangers van de christelijke partijen (53%) 
vindt abortus in beide gevallen niet geoorloofd (tabel 8.3); 
een negatief verband bestaat er tussen de houding tegenover abor
tus en de duur van de zwangerschap met betrekking tot het aan
vaarden van abortus in beide omstandigheden. Met andere woorden 
naarmate men negatiever staat tegenover abortus, is men eerder 
van mening, dat abortus in beide omstandigheden niet geoorloofd 
is (tabel 8.4) ; 

ongeveer een vijfde (26%) van degenen die abortus in het alge
meen afkeuren, zijn van mening dat abortus in de beide omstan-
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digheden wel is geoorloofd (tabel 8.5). 

2 .Opvattingen over abortus
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Hoofdstuk 3 

Opvattingen over abortuswet 

Par. 1 Inleiding 
Par. 2 Voorkeuren inzake wetgeving abortus 
Par. 3 Voorkeuren inzake wetgeving abortus 

en zwangerschapsduur 
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Par. 1 I n l e i d i n g 

We besteden nu aandacht aan de wetgeving inzake abortus. 
In paragraaf 2 gaan we in op de meningen van de ondervraagden met 
betrekking tot de verschillende vormen van wetgeving (onder andere 
een harde, zachte en vrije vorm). 
In paragraaf 3 gaan we in op de meningen van de ondervraagden met 
betrekking tot het al dan niet opnemen van een bepaling inzake 
zwangerschapsonderbreking na een termijn van 12 weken. 

Par. 2 V o o r k e u r e n i n z a k e w e t g e v i n g a b o r t u s 

Aan alle ondervraagden zijn de volgende drie vormen van wetgeving 
inzake abortus voorgelegd: 

A. De harde vorm, dat wil zeggen een abortuswet die het laten ple
gen van abortus uitsluitend in bijzondere gevallen toestaat. 

B. De zachte vorm, dat wil zeggen een abortuswet, die het laten 
plegen van abortus moeilijk maakt. 

C. De vrije vorm, dat wil zeggen het ontbreken van een abortuswet. 
De arts moet vrij zijn om te beslissen of hij al dan niet een 
vrouw wil helpen. 

Deze drie alternatieven geven globaal een beeld van de drie wets
ontwerpen die nu zijn ingediend. De "harde" vorm weerspiegelt dui
delijk de bedoelingen van het KVP/AR-ontwerp en de "vrije" vorm 
komt sterk overeen met het ontwerp van de PVDA. De tussenvorm, een 
"zachte wet" komt enigszins overeen met het vvD-ontwerp dat ten 
tijde van dit onderzoek nog niet bekend was. 
Een vraag naar de voorkeur voor één van de drie vormen van wetge
ving leverde de volgende resultaten op: 
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Hieruit blijkt, dat de voorkeuren inzake abortuswetgeving zich 
toespitsen op de twee uitersten, te weten òf een harde vorm òf 
een vrije vorm van wetgeving inzake de abortus. 
Vervolgens zijn wij nagegaan bij welke groepen van de bevolking 
- naar kenmerken als geslacht, leeftijd, kerkelijke binding, poli
tieke voorkeur, woongebied en houding tegenover abortus - de on
derscheiden vormen van wetgeving naar voren komen. 
De belangrijkste resultaten van deze analyse zijn de volgende: 
. tussen mannen en vrouwen blijkt er geen verschil te bestaan 
tussen de voorkeur voor één van de onderscheiden vormen van 
wetgeving inzake abortus (tabel 9); 

. de voorkeur voor een harde vorm van wetgeving komt vooral naar 
voren bij personen tot 40 jaar (48% ten opzichte van 40% per
sonen boven de 40 jaar). De voorkeur voor een vrije vorm komt 
in alle leeftijdsgroepen in gelijke mate voor (tabel 9.1); 

. personen die zich niet rekenen tot een bepaalde kerkelijke 
groepering blijken een voorkeur te hebben voor de vrije vorm 
van wetgeving inzake de abortus (53% ten opzichte van 35% ker
kelijk gebondenen) (tabel 9.2); 

. personen die zich rekenen tot een bepaalde kerkelijke groepe
ring blijken een voorkeur te hebben voor de harde vorm van de 
wetgeving inzake abortus (53% ten opzichte van 37% niet kerke
lijke gebondenen). Binnen de kerkelijk gebondenen zijn het 
vooral de Gereformeerden die hun voorkeur hebben voor de harde 
vorm (tabel 9.2); 

. de voorkeur voor een harde vorm van wetgeving blijkt met name 

3 .Opvattingen over abortus
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naar voren te komen bij aanhangers van de christelijke partijen; 
aanhangers van de overige partijen (PVDA, VVD en dergelijke) 
hebben hun voorkeur voor een vrije vorm van wetgeving (tabel 
9.3) . 

Voor de middenoplossing bestaat noch bij aanhangers van de VVD 
noch van christelijke partijen veel steun (tabel 9.4); 

. personen die woonachtig zijn in het oosten van het land hebben 
een voorkeur voor een harde vorm van wetgeving inzake de abortus 
(tabel 9.4) ; 

. er bestaat een negatief verband tussen de houding tegenover de 
abortus en de voorkeur voor een abortuswetgeving van hard naar 
vrij. Met andere woorden, personen die negatief staan tegenover 
abortus geven de voorkeur aan een harde vorm van wetgeving in
zake de abortus (tabel 9.5); 

. naarmate het opleidingsniveau van de personen lager is, bestaat 
er meer voorkeur voor een harde vorm van wetgeving inzake abor
tus; neemt het opleidingsniveau toe, dan spreekt men zich voor
al uit voor een vrije vorm van wetgeving (tabel 9.6). 

Par. 3 V o o r k e u r e n i n z a k e w e t g e v i n g a b o r t u s 
e n z w a n g e r s c h a p s d u u r 

Een belangrijk onderwerp van gesprek in de laatste maanden van 
1974 betrof het al dan niet wettelijk regelen Van abortus na de 
twaalfde week zwangerschap. 
In verband hiermee zijn de volgende drie vormen van bepalingen in
zake zwangerschapsduur en abortus voorgelegd aan de ondervraagden: 
A. een harde bepaling dat wil zeggen in de wet moet een bepaling 

worden opgenomen, dat abortus na de twaalfde week absoluut 
verboden moet zijn; 

B. een zachte bepaling dat wil zeggen in de wet moet een bepaling 
worden opgenomen, dat abortus na de twaalfde week uitsluitend 
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in bijzondere gevallen mag plaatsvinden; 
C. geen bepaling, dat wil zeggen in de wet moet geen bepaling 

worden opgenomen: met betrekking tot de tijd waarin abortus 
niet meer zou mogen plaatsvinden. 

De voorkeur voor één van de drie vormen van bepalingen leverde dé 
volgende resultaten op: 

Hieruit blijkt dat driekwart van de ondervraagden van mening is, 
dat er in de wet een bepaling moet worden opgenomen waarin abortus 
afhankelijk wordt gesteld van de duur van de zwangerschap. 
Vervolgens zijn wij nagegaan bij welke groepen van de bevolking -
naar kenmerken als geslacht, leeftijd, regio, kerkelijke binding, 
politieke voorkeur inzake de abortuswetgeving - de onderscheiden 
bepalingen naar voren komen. 
De belangrijkste resultaten van deze analyse zijn de volgende: 

. meer vrouwen dan mannen geven de voorkeur aan de harde bepaling 
(abortus na de twaalfde week absoluut verboden) (tabel 10); 

. meer mannen dan vrouwen geven de voorkeur aan de zachte bepa
ling (abortus na de twaalfde week uitsluitend in bijzondere ge
vallen) (tabel 10); 

. vooral de ouderen geven de voorkeur aan de harde bepaling en de 
jongeren aan de zachte bepaling (tabel 10.1). 
De voorkeur voor geen bepaling in de wet omtrent zwangerschaps
duur en abortus komt in gelijke mate in alle leeftijdsgroepen 
voor; 
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personen woonachtig in het oosten van het land geven de voor
keur aan de harde bepaling; in het noorden van het land aan de 
zachte bepaling. 

De voorkeur voor geen bepaling wordt eerder aangetroffen bij 
personen in het westen en zuiden van het land dan in het noorden 
of oosten (tabel 10.2); 
de voorkeur voor een harde of zachte bepaling komt in gelijke 
mate voor bij personen, die zich rekenen tot de Nederlands-
Hervormde kerk, de Gereformeerde kerk en de Rooms-Katholieke 
kerk. 

De voorkeur voor geen bepaling komt bij degenen, die zich niet 
tot een kerkelijke groepering rekenen relatief meer voor dan bij 
degenen die zich wel tot een kerkelijke groepering rekenen (ta
bel 10.3); 

de voorkeur voor een harde bepaling komt vooral naar voren bij 
de aanhangers van de christelijke partijen; de voorkeur voor een 
zachte bepaling vooral onder aanhangers van PVDA, VVD en derge
lijke (tabel 10.4) ; 

naarmate men meer van mening is, dat er een abortuswet moet ko
men waarin het plegen van abortus uitsluitend in bijzondere ge
vallen wordt toegestaan, is men ook van mening, dat er in de wet 
een bepaling zal moeten worden opgenomen dat abortus na de twaalf
de week zwangerschap verboden moet zijn (tabel 10.5). 
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Hoofdstuk 4 

Opvattingen over euthanasie, 
doodstraf en sexualiteit 

Par. 1 Inleiding 
Par. 2 Omstandigheden waarin euthanasie toelaat

baar wordt geacht 
Par. 3 Het zedelijk oordeel over het doden van 

een ander tegen diens wil 
Par. 4 Het oordeel over de gratieverlening oor-

logs 
Par. 5 Het zedelijk oordeel over sexualiteit 
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Par. 1 I n l e i d i n g 

Naast de abortusproblematiek is in dit onderzoek ook aandacht be
steed aan onderwerpen als euthanasie, doodstraf en sexualiteit 
met het doel een beter inzicht te verkrijgen in de achtergronden 
en effecten van de houding tegenover abortus. 
In dit hoofdstuk zullen wij de meningen ten aanzien van deze on
derwerpen afzonderlijk behandelen. 
In hoofdstuk 6 zullen de verbanden met abortus aan de orde komen. 
Achtereenvolgens zullen we nu behandelen: 

A. indicaties voor het al dan niet toelaatbaar vinden van eutha
nasie; 

B. opvattingen over het doden van een ander tegen diens wil; 
C. opvattingen over gratieverlening van oorlogsmisdadigers; 
D. opvattingen over sexualiteit. 

Par. 2 O m s t a n d i g h e d e n w a a r i n e u t h a n a s i e 
t o e l a a t b a a r w o r d t g e a c h t 

Onder euthanasie verstaan wij in dit onderzoek het op verzoek van 
een zieke of naaste familie nalaten of toepassen van medische 
handelingen door de arts, zodat de dood van een zieke niet langer 
meer wordt uitgesteld (euthanasie wordt ook wel "zachte dood" ge
noemd) . 

Aan alle ondervraagden zijn 6 gevallen voorgelegd, waarvan men 
heeft kunnen aangeven in hoeverre euthanasie wel of niet geoor
loofd zou zijn. De onderzoekresultaten vatten we in het volgende 
overzicht samen. 
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Uit deze resultaten blijkt, dat het toelaatbaar vinden van eutha
nasie vooral wórdt bepaald door de omstandigheden van de zieke en 
niet van de gezonde mens. 
Voor de verdere analyse van het materiaal hebben wij de eerste 
vier omstandigheden (de nummers 1 t/m 4 uit het overzicht) apart 
genomen 
Van iedere ondervraagde is een somscore berekend over deze vier 
omstandigheden, waarna de onderzoekpopulatie is i n g e d e e l d in drie 
relatief gelijke groepen, te weten: 

. de groep ondervraagden, die euthanasie absoluut niet geoorloofd 
acht in de vier onderscheiden omstandigheden; 

. de groep ondervraagden die euthanasie geoorloofd vindt in de 
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ene omstandigheid (eventueel meer omstandigheden) : maar weer 
niet in de andere omstandigheid; 

. de groep ondervraagden die euthanasie wel geoorloofd acht in 
de vier onderscheiden omstandigheden. 

De resultaten van de aldus verkregen schaal "aanvaarding euthana
sie" is vervolgens in verband gebracht met kenmerken als leeftijd, 
kerkelijke binding, politieke voorkeur, houding tegenover abortus 
en het al dan niet tegenstander zijn van abortus. 
De belangrijkste resultaten van deze analyse zijn de volgende: 
. tussen mannen en vrouwen blijkt er geen verschil te bestaan tus
sen het al dan niet geoorloofd vinden van euthanasie in de on
derscheiden omstandigheden (tabel 11); 

. er bestaat een negatief verband tussen leeftijd en de aanvaar
ding van euthanasie. Met ander woorden naarmate men jonger is, 
staat men positiever tegenover euthanasie (tabel 11.1); 

. personen, die zich niet rekenen tot een kerkelijke groepering 
staan positiever tegenover euthanasie dan degenen die zich wel 
tot een kerkelijke groepering rekenen. 
Binnen deze laatste categorie zijn het vooral de Gereformeerden 
die afwijzend staan tegenover euthanasie (tabel 11.2); 

. aanhangers van de christelijke partijen staan negatiever tegen
over euthanasie dan de overige politieke partijen (PVDA, VVD en 
dergelijke). Binnen deze laatste categorie zijn het meer de aan
hangers van de progressieve partijen (PVDA, PSP, PPR en derge
lijke) die positief staan tegenover euthanasie dan aanhangers 
van VVD, DS'70 (tabel 11.3); 

er bestaat een sterk verband tussen de houding tegenover abor
tus en euthanasie, met andere woorden naarmate men positiever 
staat tegenover abortus, staat men eveneens positiever tegen
over euthanasie (tabel 11.4); 
relatief meer tegenstanders dan voorstanders van abortus staan 
negatief tegenover euthanasie (tabel 11.5). 
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Par. 3 H e t z e d e l i j k o o r d e e l o v e r h e t d o d e n  
v a n e e n a n d e r t e g e n d i e n s w i l 

Aan de hand van een formulier hebben de ondervraagden kunnen aan
geven in hoeverre zij het eens zijn met een aantal uitspraken in
zake het doden van anderen. 
De resultaten vatten we in het volgende overzicht samen: 

(Opmerkingen: deze vragen zijn gesteld na de gijzeling van de Franse 
ambassadeur in Den Haag en vóór de gijzeling van Peter Lorenz in Berlijn) 

Dit resultaat is opmerkelijk. Bijna de helft van de ondervraagdei 
accepteert de doodstraf. In 1947 was dat anders, toen werd in een 
internationaal onderzoek van GALLUP de vraag gesteld; "Wat vindt 
u, moet de doodstraf worden ingevoerd voor gewone (niet oorlogs
misdaden) misdaden of niet?" 
Slechts 23% van de ondervraagden in Nederland antwoordde hierop 
bevestigend, 64% gaf een ontkennend antwoord en 13% gaf geen me
ning. 
Na berekening van een somscore per ondervraagde over de drie voor-
gaande meningen inzake straffen met de dood, is de onderzoekpopu-
latie ingedeeld in relatief drie gelijke groepen. De hiermee ver
kregen "houdingsschaal doodstraf" levert een groep ondervraagden 
op die positief staat tegenover de doodstraf en een groep die ne-
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gatief staat tegenover de doodstraf. 
Tussen beide groepen bevindt zich ten slotte een groep die noch 
positief noch negatief staat tegenover het doden van medemensen 
als straf of in een oorlogssituatie. 
Deze houdingsgroepen zijn vervolgens in verband gebracht met ken
merken als leeftijd, opleidingsniveau, de kerkelijke binding, de 
politieke voorkeur, houding tegenover euthanasie en het voor- of 
tegenstander zijn van abortus. 

De belangrijkste resultaten van deze analyse zijn: 
. er blijkt een zwak positief verband te bestaan tussen de leef
tijd en de houding tegenover de doodstraf. Met andere woorden 
naarmate men jonger is, staat men afwijzender tegenover de 
doodstraf (tabel 13.1); 

. er bestaat een negatief verband tussen het opleidingsniveau en 
de houding tegenover het doden als straf of in oorlog. Met ande
re woorden naarmate het opleidingsniveau lager is, staat men 
minder afwijzend tegenover de doodstraf (tabel 13.2); 

. relatief meer Gereformeerden dan overige personen, die zich tot 
een kerkelijke groepering rekenen, staan negatief tegenover de 
doodstraf. Het positief staan tegenover de doodstraf komt in 
gelijke mate bij de overige kerkelijke groeperingen voor (in
clusief de niet kerkelijke gebondenen) (tabel 13.3); 

. het negatief staan tegenover de doodstraf komt relatief meer 
voor bij aanhangers van christelijke en progressieve partijen 
dan bij de overige politieke partijen (VVD,. DS' 70 en derge
lijke). Een neutrale-houding tegenover de doodstraf komt rela
tief meer voor bij aanhangers van V V D , DS'70 dan bij aanhangers 
Van dë progressieve of christelijke partijen (tabel 13.4); 

. er blijkt geen samenhang te bestaan tussen de houding tegenover 

euthanasie en de houding tegenover de doodstraf (tabel 13.5); 
. tot degenen, die positief staan tegenover de doodstraf kunnen 
relatief meer tegenstanders dan voorstanders van abortus worden 
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gerekend (tabel 13.6). 

Par. 4 H e t o o r d e e l o v e r d e g r a t i e v e r l e n i n g  
o o r l o g s m i s d a d i g e r s 

In opdracht van derden heeft het IPM in de afgelopen jaren ver
schillende peilingen gehouden naar de mening van de bevolking over 
de gevangenschap van de Duitse oorlogsmisdadigers in Breda (onder 
andere rapport van december 1971). 
De zelfde vraagstelling is nu weer gebruikt in dit onderzoek. De 
resultaten van het onderzoek in 1971 en 1974 geven we in onder
staand overzicht weer: 

In vergelijking met de uitkomsten van 1971 zijn er geen verande
ringen opgetreden in de meningen met betrekking tot de gratie
verlening van de Duitse oorlogsmisdadigers. 
Ruim een kwart van de ondervraagden is van mening, dat deze oor
logsmisdadigers tot hun dood in de gevangenis zullen moeten blij
ven. Meer dan de helft van de bevolking (53%) is van mening, dat 
op korte of lange termijn gratieverlening gewenst is. 
In de verdere analyse hebben we deze uitkomsten in verband gebracht 
met kenmerken als geslacht, leeftijd en al dan niet voorstander 
zijn van abortus. 
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De belangrijkste resultaten zijn de volgende: 

. tussen mannen en vrouwen bestaat geen verschil inzake gratie
verlening van de Duitse oorlogsmisdadigers (tabel 14) ; 

. gratieverlening op korte of lange termijn wordt meer aanvaard
baar gevonden door personen in de lage dan in de hoge leeftijds
klasse (tabel 14.1); 

. gratieverlening op korte of lange termijn wordt meer aanvaard
baar gevonden door voorstanders dan door tegenstanders van abor
tus (56% respectievelijk 44%) (tabel 4.2); 

. de mening over gratieverlening is niet in verband gebracht met 
de houding tegenover de doodstraf en euthanasie. 

Par; 5 H e t z e d e l i j k o o r d e e l o v e r s e x u a l i t e i t 
Voor het onderzoek naar de opvattingen over sexualiteit hebben wij 
gebruik mogen maken van het werk van Drs. J. Frenken: "De con
structie van sexualiteitbelevingsschalen" (NISSO paper 1148/Fr Zeist 
1971) . 
Een van zijn schalen heeft betrekking op het al dan niet aanvaar
den van de traditionele sexuele beheersingsmoraal. Vijf items uit 
deze schaal hebben wij in het onderzoek meegenomen. Aan alle on
dervraagden hebben wij deze items voorgelegd en de antwoorden kon
den aan de hand van een kaart met antwoordmogelijkheden (volkomen 
mee eens; in grote lijnen mee eens; noch mee eens, noch mee on
eens; eigenlijk niet mee eens; helemaal niet mee eens) worden ge
geven . 
De resultaten geven wij in het volgende overzicht. 

36



Een uitsplitsing van de resultaten naar het kenmerk "geslacht" 
levert de volgende uitkomsten op: 

. meer mannen dan vrouwen zijn het eens met de mening, dat zij 
het goed vinden dat de kinderen tot 10 jaar naakt aan het strand 
lopen (tabel 15 a); 

. meer vrouwen dan mannen zijn het eens met de mening, dat als jonge 
mensen voor hun huwelijk sexuele omgang met elkaar hebben, zij 
dan geen respect voor elkaar hebben (tabel 15 e) ; 

. bij de overige meningen zijn geen verschillen tussen mannen en 
vrouwen. 

Vervolgens is per ondervraagde een somscore berekend over de me
ningen inzake sexualiteit. Hierna is de onderzoekpopulatie inge-
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gedeeld in relatief drie gelijke groepen. 
De hiermee verkregen "houdingsschaal sexualiteit" levert groepen 
ondervraagden op die zich of traditioneel òf modern opstellen 
tegenover de sexualiteit. Tussen beide groepen bevindt zich ten 
slotte een groep die noch helemaal tot de eerste noch helemaal tot 
de tweede groep kan worden gerekend. 
De onderscheiden houdingsgroepen tegenover sexualiteit hebben wij 
in verband gebracht met het al dan niet voorstander zijn van abor
tus : 

. Het blijkt dat een traditionele opstelling tegenover sexualiteit 
vooral naar voren komt bij de tegenstanders van abortus (64% res
pectievelijk 30%) (tabel 16). 

. De houding tegenover sexualiteit is in het onderzoek niet in ver
band gebracht met de houding tegenover euthanasie, doodstraf en 
de mening over gratieverlening oorlogsmisdadigers. 
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Hoofdstuk 5 

Samenvatting van de belangrijkste uitkomsten 

Par. 1 Het aanvaarden van abortus 
Par. 2 Opvattingen over de abortuswet 
Par. 3 Het aanvaarden van euthanasie 
Par. 4 Het aanvaarden van het doden 
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Par. 1 H e t a a n v a a r d e n v a n a b o r t u s 
- Een afkeurende houding tegenover abortus blijkt vooral te be

staan bij: 
. de oudere leeftijdsgroepen 
. degenen die weinig opleiding hebben genoten; 
. degenen die aangesloten zijn bij een kerkelijke groepering; 
. degenen die tot de aanhangers van de christelijke politieke 
partijen kunnen worden gerekend. 

- Echte tegenstanders van abortus bevinden zich vooral onder: 
. de personen die ouder dan 40 jaar zijn; 
. zij die behoren tot de Gereformeerde Kerk en Rooms-Katholieke 
kerk - in geringe mate aangeslotenen bij de Nederlands-Hervorm
de kerk-; 

. zij die aanhangers zijn van de christelijke politieke partijen. 

- Bij tegenstanders van abortus blijkt vooral een traditionele 
houding te bestaan tegenover sexualiteit (69% respectievelijk 
30%) 

- In omstandigheden die medisch van aard zijn (onder andere gevaar 
voor de gezondheid van de vrouw, het ter wereld brengen van een 
misvormd kind) acht gemiddeld 86% van de bevolking (in 1971 
78%) abortus geoorloofd. 

- In omstandigheden die van sociale aard zijn (onder andere vrouw 
is gehuwd, en wil niet trouwen met de betrokken man, de vrouw 
heeft al een groot gezin, zwanger tengevolge van aanranding) 
acht 57% (in 1971 41%) van de bevolking abortus geoorloofd. 

- In omstandigheden die van psychologische aard zijn (onder andere 
het kind kan een ongelukkige jeugd tegemoet gaan, omdat ouders 
niet echt van het kind kunnen houden) acht gemiddeld 46% van de 
bevolking abortus geoorloofd. 

- Tussen mannen en vrouwen blijkt geen verschil te bestaan in het 
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al dan niet geoorloofd achten van abortus in omstandigheden van 
medische, sociale en psychologische aard. 

- Vooral jongeren en zij die een goedkeurende houding hebben te
genover abortus, vinden abortus geoorloofd in omstandigheden 
die van sociale aard zijn. 

- In het geval van de vrouw van 45 jaar (merkt te laat dat zij 
zwanger is) acht 54% abortus aanvaardbaar; in het geval van het 
meisje van 15 jaar (vermoedt dat ze zwanger is, maar durft er 
met niemand over te praten) acht 62% abortus aanvaardbaar. 

- Ongeveer eerderde vindt abortus in beide gevallen tot drie maan
den zwangerschap aanvaardbaar (37% respectievelijk 35%); 20% 
respectievelijk 26% vindt abortus na de derde maand zwangerschap 
nog geoorloofd. Deze laatste mening komt vooral naar voren bij 
de jonge leeftijdsgroepen. 

- Voor meer dan de helft (63%) van degenen, die zich rekenen tot 
de Rooms-Katholieke kerk (61% bij de Nederlands-Hervormde Kerk 
en 48% bij de Gereformeerde kerk) is abortus in het geval van 
de 45-jarige vrouw en het 15-jarige meisje geoorloofd. Bij niet 
aangeslotenen is 73% van mening, dat abortus in beide gevallen 
geoorloofd is; meer aanhangers van progressieve partijen (PVDA, 
en dergelijke) en VVD, DS'70 dan aanhangers van christelijke 
partijen (68%, 66% respectievelijk 53%) vinden abortus in beide 
gevallen aanvaardbaar: zij die afkeurend staan tegenover abor
tus, zijn van mening dat abortus in beide gevallen niet geoor
loofd is. 

- Tussen mannen en vrouwen blijkt geen verschil te bestaan in het 
al dan niet aanvaardbaar achten van abortus bij vergevorderde 
zwangerschapsduur. 

Par. 2 O p v a t t i n g e n o v e r d e a b o r t u s w e t 
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- De voorkeur voor een "harde" abortuswet (het toestaan van abor
tus uitsluitend in bijzondere gevallen) blijkt bij 44% van de 
ondervraagden te bestaan. Deze voorkeur komt vooral naar voren 
bij: 
. leeftijdsgroepen tot 40 jaar; 
. degenen die weinig opleiding genoten hebben; 
. degenen die woonachtig zijn in het oosten van het land; 
. degenen die aangesloten zijn bij een kerkelijke groepering; 
. degenen die aanhangers zijn van christelijke partijen en een 
afkeurende houding hebben tegenover abortus. 

- De voorkeur voor een "zachte" abortuswet (het laten plegen van 
abortus mogelijk maken) blijkt bij 10% van de ondervraagden te 
bestaan. Voor deze "zachte" abortuswet bestaat noch bij aanhan
gers van de VVD en dergelijke noch bij de christelijke partijen 
veel steun. 

- De voorkeur voor een "vrije" abortuswet (de arts moet vrij zijn 
om te beslissen of hij al dan niet een vrouw wil helpen) blijkt 
bij 42% van de ondervraagden te bestaan. Deze voorkeur komt in 
alle leeftijdsgroepen naar voren en vervolgens bij degenen die 
zich niet rekenen tot een kerkelijke groepering en aanhangers 
zijn van progressieve partijen en VVD. 

- Ongeveer een kwart (26%) van de ondervraagden geeft de voorkeur 
aan een abortuswet waarin een bepaling is opgenomen dat abortus 
na de twaalfde week absoluut verboden moet zijn. Een voorkeur 
voor deze "harde" bepaling blijkt vooral te bestaan bij: 

. vrouwen; 

. ouderen; 

. degenen die in het oosten van het land wonen; 

. degenen die zich rekenen tot de christelijke partijen en de 
voorkeur geven aan een "harde" abortuswet. 
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- Bijna de helft (47%) van de ondervraagden geeft de voorkeur aan 
een abortuswet waarin een bepaling is opgenomen dat abortus na 
de twaalfde week uitsluitend in bijzondere gevallen mag plaats
vinden. Een voorkeur voor deze "zachte" bepaling blijkt vooral 
te bestaan bij: 

. mannen; 

. jongeren, degenen die wonen in het noorden van het land; 

. aanhangers van de progressieve partijen en VVD 
- Ongeveer een vijfde deel (21%) van de ondervraagden is van me

ning, dat in de wet geen bepaling moet worden opgenomen betref
fende de tijd waarin abortus nog zou mogen plaatsvinden. Deze 
mening komt vooral naar voren bij degenen die wonen in het zui
den en westen van het land en zich niet tot een kerkelijke groe
pering rekenen. 

Par. 3 H e t a a n v a a r d e n v a n e u t h a n a s i e 

- Euthanasie wordt gemiddeld meer toelaatbaar geacht voor de licha-
melijk zieke mens dan voor de lichamelijk gezonde mens (69% res
pectievelijk 12%). (Een onderzoek van NIPO in 1972 gaf aan, dat 
gemiddeld 43% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder euthana
sie voor de lichamelijk zieke mens niet afwijst). 

- Tussen mannen en vrouwen blijkt geen verschil te bestaan in het 
al dan niet geoorloofd vinden van euthanasie in bepaalde geval
len (onder andere ondraaglijke pijnen, ongeneeslijk ziek) van 
de lichamelijke ziekte - en in bepaalde gevallen (onder andere 
ouderen die de wens te kennen geven liever te sterven? het zelf 
vragen om middelen bij een arts) van de lichamelijk gezonde mens. 

- Euthanasie in bepaalde gevallen van de lichamelijk zieke mens 
wordt vooral geoorloofd geacht door: 

5. Samenvattingen van de belangrijkste uitkomsten  
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. jongeren; 

. degenen die zich niet rekenen tot een kerkelijke groepering; 

. aanhangers van de progressieve partijen; 

. degenen die abortus goedkeuren. 

- Binnen de categorie aangeslotenen bij een kerkelijke groepering 
zijn het meer de Gereformeerden dan Rooms-Katholieken/Nederlands-
Hervormden die euthanasie niet geoorloofd achten. 

Par. 4 H e t a a n v a a r d e n v a n h e t d o d e n 
- Bijna de helft van de ondervraagden (gemiddeld 47%) vindt het 
doden van medemensen als straf (onder andere op moord, op het 
gijzelen van mensen) of in een oorlogssituatie aanvaardbaar. 

- Het doden van medemensen als straf of in oorlog wordt vooral 
aanvaardbaar geacht door: 

. oudere bevolkingsgroepen; 

. degenen die weinig opleiding hebben genoten; 

. degenen die kunnen worden gerekend tot de aangeslotenen van de 
Rooms-Katholieke kerk en Nederlands-Hervormde kerk; 

. degenen die niet gerekend kunnen worden tot aanhangers van de 
progressieve en christelijke partijen en VVD, DS'70; 

. degenen die tot de tegenstanders van abortus kunnen worden ge
rekend. 

Tussen het aanvaarden van euthanasie in bepaalde omstandigheden 
van de lichamelijk zieke mens en het aanvaarden van doden van 
medemensen als straf of in oorlog bestaat geen verband. 
Ruim een kwart van de ondervraagden (29%) is van mening, dat 
"de drie van Breda" tot hun dood in de gevangenis zullen moe
ten blijven. 

Meer dan de helft van de ondervraagden (53%) is van mening, dat 
"de drie van Breda" op korte of lange termijn gratie moet worden 
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verleend (deze resultaten komen overeen met een identiek onder
zoek in 1971) . 

- Gratieverkening van de "drie van Breda" op korte of lange ter
mijn wordt vooral door jonge leeftijdsgroepen en voorstanders 
van abortus aanvaardbaar gevonden. 

- Uit een opiniepeiling onder de Duitse bevolking in maart 1975 
bleek dat 57% voor invoering van de doodstraf is (na gijzeling 
van Peter Lorenz); vóór deze kwestie bedroeg het percentage 
46% van de bevolking (Der Spiegel, nr. 11 28 jrg. 10/3/1975; 
in Nederland was in 1947 slechts een kwart van dé bevolking 
voor de invoering van de doodstraf; nu is bijna de helft voor). 

5. Samenvattingen van de belangrijkste uitkomsten  
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Deel 2 

Achtergronden 

zijn voorstanders van abortus ook makkelijker met aanvaarding 
van doodstraf, oorlogsgeweld en euthanasie? 

waarom neemt de acceptatie van abortus toe? 
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Hoofdstuk 6 

Samenhang tussen de opvattingen 
over abortus, euthanasie, 
het doden en sexualiteit 

Par. 1 Inleiding 
Par. 2 Samenhang in Australië 
Par. 3 Samenhang in Nederland 
Par. 4 Conclusie 
Par. 5 Discussie 
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Par. 1 I n l e i d i n g 

In de discussies over abortus is "de eerbied voor het leven" een 
centraal thema. Door tegenstanders van de liberalisering worden 
in dat verband de volgende stellingen naar voren gebracht: 

. mensen die abortus goedkeuren hebben minder eerbied voor het le-
ven dan mensen die abortus afwijzen (deze stelling wordt door 
30% van de bevolking onderschreven zoals in hoofdstuk 2, para
graaf 2 bleek); 

. acceptatie van abortus leidt tot acceptatie van andere vormen 
van levensberoving, zoals bijvoorbeeld onvrijwillige euthanasie 
en liquidatie van hinderlijke minderheidsgroepen. In dat ver
band wordt vaak verwezen naar Nazi-Duitsland. 

De discussie rond dit thema pleegt zich in een "welles-nietes-
sfeer" af te spelen, waarin geen wezenlijke argumentatie mogelijk 
is, omdat een ieder zich uiteindelijk op eigen subjectieve waar
de beleving beroept. 
Dat is niet geheel terecht, want de stellingen zoals die hier bo
ven geformuleerd zijn, zijn wel degelijk toegankelijk voor em
pirische verificatie. 
De beide stellingen zijn gebaseerd op de gedachte dat mensen die 
in hun attitude ten aanzien van abortus zich niet geheel laten be-
palen door de algemeen aanvaarde waarde dat menselijk leven be
schermwaardig is, ook ten aanzien van andere levensvragen een 
"makkelijker" houding zullen innemen. De eerste stelling verwijst 
naar een mentaliteit en de tweede naar de gedragsimplicaties daar 
van. 
Alleen de eerste stelling kan aan de hand van het onderzoekmate
riaal getoetst worden. We kunnen nagaan of het inderdaad zo is, 
dat mensen, die abortus accepteren ook "makkelijker" zijn met 
doodstraf, euthanasie en oorlogsvoering. 
We zullen hiertoe eerst een samenvatting geven van een soortge-
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lijk onderzoek in Australië (Beswick 1970) en vervolgens de eigen 
onderzoekgegevens daarmee vergelijken. 

Par. 2 S a m e n h a n g e n i n A u s t r a l i ë 
De mening, dat het menselijk leven iets heiligs heeft, dat wil 
zeggen, dat "slechts God het recht heeft te beschikken over leven 
en dood" brengt Beswick op de gedachte, dat er sprake zou moeten 
zijn van een algemene houding tegenover het doden. 
In het dagelijks leven blijken zich echter verschillende opvat
tingen voor te doen met betrekking tot "het nemen van het leven". 
De onderzoeker vraagt zich dan ook af of er niet een empirisch 
bewijs is te leveren van die algemene houding tegenover het do
den. 
Betekent een positieve houding tegenover abortus, dat men ook po
sitief staat tegenover "het nemen van het leven" op andere gebie
den? Komt een positieve houding tegenover de doodstraf overeen met 
een positieve houding tegenover het doden in oorlogstijd? 
De resultaten van het onderzoek van Beswick zijn onder andere de 
volgende: 

. er is een negatief verband tussen de houding tegenover euthana
sie en de houding t.a.v. de doodstraf. 
Mensen die voor euthanasie zijn, zijn vaak tegen de doodstraf. 

. de houdingen tegenover het doden in oorlogstijd en de doodstraf 
blijken zeer zwak samen te hangen. Een sterkere positieve sa
menhang was hier echter verwacht; 

. acceptatie van abortus gaat vaak samen met acceptatie van eutha-
nasie. Dit resultaat stemt overeen met de verwachtingen; 

. de houding tegenover abortus hangt noch samen met de houding 
tegenover het doden in oorlogstijd noch met de houding tegenover 
doodstraf. 

Beswick concludeert op grond van zijn onderzoekresultaten dat hij 

6. Samenhang tussen de opvattingen over abortus, euthansie, het
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geen bewijs heeft kunnen leveren voor het bestaan van een algeme
ne houding tegenover "het nemen van het leven". 
Wel is naar voren gekomen, dat er enige samenhang bestaat tussen 
de verschillende houdingen tegenover "het nemen van het leven". 
Een toegeeflijke houding tegenover abortus kan een indicatie ge
ven voor een toegeeflijke houding tegenover euthanasie. 

Par. 3 S a m e n h a n g e n i n N e d e r l a n d 

In de hoofdstukken 2, 3 en 4 is uitgebreid ingegaan op de resul
taten van het onderzoek in Nederland. De verschillende houdingen 
tegenover abortus, euthanasie, doodstraf, sexualiteit kwamen 
daar ter sprake. 
In de opzet van het onderzoek lag besloten, een factor-analyse op 
de verschillende houdingsgebieden uit te voeren. Na inspectie van 
het materiaal (resultaten euthanasie scheef verdeeld) is besloten 
de factoranalyse uitsluitend uit te voeren op de resultaten van 
de houding tegenover abortus, doodstraf en sexualiteit. 
De resultaten van de factoranalyse vindt men in de tabellen 16 
(correlatiematrix) en 17 (factorladingen). 
De 12 items die zijn gebruikt, blijken op drie verschillende fac
toren te laden (zie tabel 17). De items met betrekking tot de a-
bortus laden op de eerste, de items met betrekking tot de dood
straf op de tweede en de items met betrekking tot de sexualiteit 
op de derde factor. De hoge ladingen per factor duiden er op, dat 
de gekozen items een zekere mate van homogeniteit bevatten met be
trekking tot de onderscheiden houdingsgebieden abortus, doodstraf 
en sexualiteit. Op grond van deze resultaten hebben wij het ver
antwoord gevonden om op basis van de scores op de items de scha
len te construeren met betrekking tot de houdingsgebieden. Letten 
we op de gemiddelde correlaties van de items tussen de drie hou
dingsgebieden dan kunnen we hieruit het volgende concluderen: 
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. tussen de houding tegenover abortus en doodstraf bestaat geen 
samenhang; 

. de houding tegenover sexualiteit en doodstraf tendeert naar een 
zwakke negatieve samenhang, dat wil zeggen hoe vrijer de hou
ding is tegenover sexualiteit, hoe geringer de acceptatie van de 
doodstraf; 

. de houding tegenover abortus blijkt duidelijk samen te hangen 
met de houding tegenover sexualiteit, dat wil zeggen hoe vrijer 
de houding tegenover sexualiteit, hoe groter de acceptatie van 
abortus. 

In het volgende overzicht vatten we de belangrijkste resultaten 
betreffende de vier houdingsgebieden, te weten abortus, doodstraf, 
euthanasie en sexualiteit, samen. 

Par. 4 C o n c l u s i e 

Uit beide onderzoeken kunnen we de volgende conclusies trekken; 

. de gevonden samenhang tussen abortus en euthanasie in beide 
onderzoeken duidt er op, dat een positieve houding tegenover 
abortus een indicatie inhoudt voor een positieve houding tegen
over euthanasie; 

. in beide onderzoeken is er geen sprake van enige samenhang tus
sen abortus en doodstraf. Dit betekent, dat een negatieve hou-
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ding tegenover abortus geen indicatie is voor een positieve 
houding tegenover de doodstraf; 

. in tegenstelling tot het onderzoek van Beswick blijkt er in dit 
onderzoek geen sprake te zijn van enige samenhang tussen de 
doodstraf en euthanasie. Dit betekent, dat een positieve hou
ding tegenover de doodstraf geen indicatie is voor een negatie
ve houding tegenover euthanasie; 

. in dit onderzoek blijkt er sprake te zijn van enige samenhang 
tussen sexualiteit en abortus en tussen sexualiteit en dood
straf. Dit betekent, dat een traditionele houding tegenover sexu
aliteit in lichte mate een indicatie kan zijn voor een nega
tieve houding tegenover abortus en een positieve houding tegen
over de doodstraf. 

Par. 5 D i s c u s s i e 

Beswick trachtte door middel van zijn onderzoek een empirisch be
wijs te leveren voor zijn theorie, dat er sprake zou zijn van een 
algemene houding tegenover het doden. Noch de resultaten van zijn 
onderzoek noch die van dit onderzoek leveren enige grond voor een 
mogelijke aanvaarding van die theorie. 
Zijn theorie berust op de misvatting, dat attituden van mensen 
geheel gedicteerd worden uit hun waarden. Dit is een theoreti
sche simplificatie die geen recht doet aan het verschil in dyna
miek tussen waarden, normen en attituden. 
Het begrip "waarde" beschrijft abstracte beginselen. Uitgangs
punten die algemene erkenning genieten en waarop men terug kan 
grijpen bij een globale plaatsbepaling, bijvoorbeeld "naasten
liefde", "eerbied voor het leven", of "psychische ontplooiing". 
Als specifieke gedragsregels zijn waarden niet bruikbaar. Ze 
zijn te algemeen en vaak onderling strijdig. 
Concrete gedragsregels vinden we eerder in wat met het begrip 
"norm" wordt aangeduid. Het zijn algemeen geldende regels, die 
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deels uit verschillende waarden zijn afgeleid, maar deels ook uit 
praktische overwegingen en gewoonten. Bijvoorbeeld het eigendoms
recht, de plicht tot het goed verzorgen van kinderen, en het abor-
tusverbod. Deze normatieve richtlijnen krijgen maar zeer ten dele 
hun beslag in wat we "attituden" noemen. Het begrip attitude be
schrijft de gevoelens, gedachten en gedragsdisposities van een 
individu jegens een concreet aspect (objecten/personen) van zijn 
omgeving. Het begrip attitude is in tegenstelling tot de beide 
vorige begrippen dus niet collectief, maar individueel en niet al-
gemeen maar specifiek. Voorbeelden zijn de houding tegenover de 
politie, het huwelijk of abortus. 
Attituden worden zelden exclusief bepaald door waarden. Zeker niet 
door één waarde. Naast geïnternaliseerde normen spelen ook allerlei 
persoonlijke voorkeuren,ervaringen en behoeften een rol. Het ont
wikkelingsproces van attituden is daardoor vaak moeilijk te 
traceren. 

De gegevens van dit onderzoek steunen deze zienswijze. De "eer
bied voor het leven" die als waarde vrij algemeen aanvaard geacht 
mag worden, komt niet voor 100% tot uiting in de attitude ten aan-
zien van enige levensvraagstukken. Ook niet bij de tegenstanders 
van abortus blijkens hun acceptatie van doodstraf en oorlogsge
weld. Er spelen meer overwegingen mee en hieronder waarschijnlijk 
ook gemeenschappelijke gedragen overwegingen, die men een waarde 
zou kunnen noemen. Wat die andere waarden precies zijn, kan uit 
de resultaten niet worden afgeleid. 
Toch lijkt het waarschijnlijk, dat ook een autonome waardering 
voor volledig menselijk functioneren een rol speelt. Voor de voor
standers van abortus is leven niet perse beschermwaardig, omdat 
het alleen leven is in biologische zin. Waar het bij hen om gaat 
is, dat het leven pas positief bescherming verdient, wanneer het 
psychisch en/of sociaal zinvol leven is. Individueel menselijk bi< 
logisch leven is niet beschermwaardig, omdat het individueel men-
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selijk biologisch leven is (de klassieke theologische-teleolo-
gische opvatting) - integendeel, het biologisch substraat van de 
mens is niet meer dan de randvoorwaarde die zijn menszijn mogelijk 
maakt. 
Voor de voorstanders van abortus en euthanasie ligt de essentie 
van het mens zijn niet in het biologisch mens zijn, maar in het 
zinvol mens zijn, dat is deel uitmaken van de samenleving. Het is 
ook alleen in dat kader, dat de mens überhaupt mens kan zijn (zon
der samenleving zou hij niet eens als dier kunnen leven, maar on-
middelijk sterven) en constructies kan bedenken als de "eerbied 
voor het leven" en het "recht van de ongeboren vrucht op het le
ven" . 
Een bevestiging voor deze opvatting vindt men in de houding te
genover euthanasie: euthanasie wordt goedgekeurd in de gevallen, 
waarin geen zinvol leven meer mogelijk is - in die gevallen, waar
in geen contact meer met de andere mensen kan bestaan, geen be
wustzijn meer is of pijnen ieder normaal menselijk functioneren 
onmogelijk maken. 
Een tweede bevestiging kan men vinden in het ontbreken van een ver
band met de doodstraf en het doden in tijd van oorlog - hier spe
len heel andere prioriteiten, al zijn er wel raakvlakken. 
Een derde bevestiging kan men vinden in de acceptabel geachte in
dicaties voor abortus, met name in de groeiende acceptatie van de 
zogenaamde sociale indicaties, die de beslissingsbevoegdheid en de 
beslissingsvrijheid immers sterker bij de vrouw zelf leggen dan de 
andere indicaties. 
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Hoofdstuk 7 

Ontwikkelingen in het denken over abortus 

Par. 1 Achtergronden van de toenemende 
acceptatie van abortus 

Par. 2 Het veranderingspatroon: een samenhangend 
geheel 
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Par. 1 A c h t e r g r o n d e n v a n d e t o e n e m e n d e 
a c c e p t a t i e v a n a b o r t u s 

In hoofdstuk 2 hebben we kunnen constateren dat er nog steeds 
sprake is van een toenemende mate van acceptatie van abortus. 
De vraag is nu waaruit die ontwikkeling kan worden verklaard. Een 
definitief en volledig antwoord op deze vraag kan moeilijk in het 
licht van dit onderzoek worden gegeven. 
Verklaringen van een zo moeilijk grijpbare kwestie als menselijke 
attituden, houden onvermijdelijk een speculatief karakter. 
Men vervalt al gauw in al te gemakkelijke verklaringen zoals 
"cultuurverval" of "afnemende eerbied voor het leven", waarmee we 
in het vorige hoofdstuk al hebben afgerekend. 
Toch willen wij op drie factoren wijzen, die hoogstwaarschijnlijk 
van invloed zijn op de toenemende acceptatie van abortus. Deze 
factoren vormen niet zozeer de directe oorzaken van de liberali
sering van abortus, maar beschrijven meer de achtergrond van 
waaruit politieke acties en ontwikkeling van een hulpverlenings
apparaat mogelijk werden. 
Om te beginnen zijn dit de veranderingen op het gebied van de 
sexualiteit en gezinsvorming in deze laatste eeuw. Beide ont
wikkelingen hebben het probleem van ongewenste vruchtbaarheid 
klemmender gemaakt en als zodanig gedwongen tot een heroriënta
tie op het abortustaboe. 
Tegelijkertijd heeft ook een cultuurverandering plaatsgevonden die 
resulteerde in een groter respect voor eigen vormgeving van het 
leven en in een verminderde geldingskracht van specifieke leef
regels . 
Op deze drie ontwikkelingen zullen wij vervolgens nog enige toe
lichting geven. 

1.1 Een_grotere_accegtatie_yan_de_sexualiteit 

Het is bekend dat de opvattingen inzake sexualiteit de laat-
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ste honderd jaar drastisch zijn veranderd. 
De sexuele behoefte heeft meer erkenning gevonden en wint 
zelfs een zekere waardering en mag zich nu ook uiten buiten 
het kader van het huwelijk. 

In de praktijk heeft dat twee effecten: 
. enerzijds een groter aantal buiten - of voorechtelijke 
sexuele contacten en daarmee weer de kans op het ontstaan 
van ongewenste zwangerschappen; 

. anderzijds minder belasting van ongewenste zwangerschappen 
met schaamtegevoelens. 

Het wordt nu langzamerhand meer tot een risiso dat nu eenmaal 
onvermijdelijk aan een geaccepteerd gedragspatroon verbonden 
is. 

1.2 Een_veranderde_gezinsstructuur 

De primaire samenlevingsvorm in onze maatschappij is geduren
de de laatste twee eeuwen ingrijpend veranderd. Vroeger leef
den mensen veelal samen in verbanden die onder andere als 
"Grossfamilie" worden aangeduid. Meerdere generaties plachten 
één huis te bewonen, vaak samen met het personeel. Vaak be
trof het hier tamelijk grote verbanden: soms meer dan twintig 
mensen. Deze samenlevingsvorm is met de voortgaande industri
alisering steeds verder verdrongen door het huidige gezin van 
man, vrouw en kinderen. Er worden drie effecten van deze ver
andering genoemd die van belang zijn voor de attituden ten 
aanzien van abortus: 

Zolang de "Grossfamilie" nog in zwang was, bleven meer 
mensen ongehuwd. Dat kon makkelijk omdat in die situatie 
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het vrijgezellendom minder onaantrekkelijk was. Bovendien 
was het vaak noodzakelijk, omdat door de lage levensstan
daard het onderhouden van kinderen voor velen niet moge
lijk was. De komst van het kerngezin, het toenemend aantal 
huwelijken en de (nog steeds) afnemende huwelijksleeftijd 
heeft de potentiële fertiliteit enorm doen toenemen, zodat 
geboortebeperking noodzakelijk werd en daarmee ook de abor
tus (Saal, 1972). 
Over de relaties tussen fertiliteit en gezinsstructuur is 
overigens het laatste woord nog niet gezegd. Onderzoekre
sultaten zijn op dit punt niet uniform (Hawthorn 1970); 

In de vroegere "Grossfamilie" evenals in de "extended fami-
ly" zoals wij die nu nog in de oude volkswijken kennen, 
zijn de mogelijkheden tot opvang van ongewenste kinderen 
groter. Er is onder andere veelal een grootmoeder aanwezig 
die de moeder veel werk uit handen kan nemen en die het 
kind in bescherming neemt als het door de moeder wordt afge
wezen (Soddy 1964); 

De levensperiode waarin men kinderen krijgt, raakt in toe
nemende mate geconcentreerd rond de leeftijd van 25 jaar. 
Men plant een beperkt aantal kinderen dicht op elkaar en 
wenst geen nakomertjes. 
Dit betekent dat de vrouw voor meer dan de helft van haar 
vruchtbare leeftijd het risico loopt om ongewenst zwanger 
te raken (Schnabel 19 73) . 

Deze ontwikkelingen maken een drastische beperking van het 
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aantal zwangerschappen noodzakelijk voor vrijwel iedereen. 
In de praktijk kan dat echter moeilijk gerealiseerd worden. 
De anticonceptiva die nu bekend zijn, blijken vaak een grote 
foutenmarge te hebben en lang niet geschikt te zijn voor iedei 
een. 

We kunnen de toenemende acceptatie van abortus ook plaatsen 
in het licht van een proces van cultuurverandering, waarbij 
het pakket van geaccepteerde levensstijlen steeds breder en 
gedifferentieerder is geworden. 
In de vroeg-middeleeuwse samenleving bestond dat pakket uit 
een beperkt aantal standaardlevenspatronen zoals onder andere 
boer, zwerver, monnik en krijgsman. Deze manieren van leven 
waren uitgekristalliseerd in vrij gedetailleerde rolverwach-
tingen en ingebed in een samenleving met duidelijke stands
grenzen. 

Het voordeel van een dergelijk cultuurpatroon is dat het 
mensen allerlei moeilijke existentiële keuzen en identiteits
keuzen bespaart en voorts dat er duidelijke regels geformu
leerd kunnen worden over wat wel en niet mag en voor wie. Een 
nadeel is natuurlijk de beperkte keuzevrijheid. 
Sindsdien is veel veranderd en is het geaccepteerd aantal pa
tronen om het leven in te richten veel groter geworden. Dit 
proces is wel beschreven in termen van individualisering, 
pluriformering en modernisering. 
In de samenleving van vandaag is nu een aanmerkelijk grotere 
keuzevrijheid, minder voorbestemming door geboorte en wor
den het individu veel verschillende alternatieven aangeboden. 
Via de massa-media en in allerlei groepsverbanden worden 
mensen betrokken bij de concurrentiestrijd tussen allerlei 
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subculturen die ieder hun eigen wijze van zingeving aan het 
bestaan etaleren. 
Deze ontwikkeling heeft zijn voor- en nadelen op verschillen
de vlakken van het menselijk functioneren. 
Op het individueel-psychische vlak zijn enerzijds de ontplooi
ingsmogelijkheden vergroot, terwijl anderzijds allerlei keuze
problemen geïntroduceerd zijn, die men weerspiegeld ziet in 
het in zwang komen van termen als "identiteitsconflict", 
"existentiële neurose" en "vervreemding". Op het sociaal-
normatieve vlak is een vervaging en differentiëring van ge
dragsregels te constateren. 
Het is niet meer zo makkelijk vast te stellen wat voor wie 
wel en niet gepast is in welke situatie en men moet zich in 
zijn oordeelsvorming meer gaan refereren aan abstracte waar
den en uitgangspunten zoals "het geluk van de naaste" en 
"het belang van de samenleving". 
We zien deze ontwikkeling weerspiegeld in het vervagen van 
allerlei leef- en gedragsregels en in het ontstaan van steeds 
meer waardering voor individualiteit en zelfbeschikking. 

Deze ontwikkeling is ook op het vlak van abortus zeer dui
delijk geweest. Met de groei van het respect voor zelfbeschik
king over eigen levenspatroon is het abortustaboe langzamer
hand uitgehold met steeds meer ontsnappingsclausules. Meer en 
meer is men abortus gaan zien als een levenskeuze en men is 
het steeds minder gaan zien als een middel om de gevolgen van 
ongeoorloofd sexueel gedrag te camoufleren. 

Par. 2 H e t v e r a n d e r i n g s p a t r o o n : e e n s a m e n  
h a n g e n d g e h e e l 

Indien we de ontwikkelingen uit de voorgaande paragraaf als reali
teit beschouwen, dan mag worden verwacht dat de acceptatie van a-
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bortus het grootst is bij die groepen die in de genoemde ontwikke
lingen het meest zijn meegegaan, "de culturele voorhoede". 
Het is een bekend gegeven dat de opvattingen inzake sexualiteit 
het eerst liberaliseerden bij jonge, goed geschoolde mensen met 
een redelijk inkomen, onkerkelijken en bij degenen die woonachtig 
zijn in stedelijke gebieden. Nog steeds loopt deze groep van 
"progressieve" jonge mensen uit de beter gesitueerde middenmilieus 
voorop (zie onder andere Sex in Nederland 1968) . 
Wat betreft de veranderingen in het patroon van gezinsvorming wor
den we met de zelfde groep geconfronteerd. Het gezin zoals we dat 
nu kennen, is een typisch produkt van de betere burgerij. De iso
lering van het kerngezin van buurt en familie doet zich tegen
woordig nog het sterkst voelen bij de mobiele middenmilieus. De 
concentratie van de reproductieperiode blijkt daar ook het sterks! 
De goed opgeleide, progressief georiënteerde, niet kerkelijke en 
in de steden wonende jonge mensen gaan in deze ontwikkeling voor
op. 
Deze zelfde groep komen we ten slotte weer tegen bij de verande
ring van het normatieve denken. De wat men pleegt te noemen "tra
ditionalistische normatieve oriëntatie", is overheersend bij ou
dere mensen met een kerkelijke binding, die wonen op het platte
land, vaak met weinig inkomen en een lage opleiding. 

De moderne en meer op verandering en individualiteit gerichte 
wijze van normatieve oriëntering vinden we het sterkst vertegen
woordigd bij de groep met tegenovergestelde kenmerken. 
Kennelijk hebben we hier te maken met een samenhangend patroon 
van veranderingen. 
Vatten we een aantal belangrijke uitkomsten uit dit onderzoek in 
het volgende overzicht samen, dan blijkt dat een acceptatie van de 
abortus in dit patroon past; het patroon van de culturele voor
hoede. Dit geldt dan ook voor een acceptatie van euthanasie. Ech
ter doodstraf en oorlogsvoering vinden juist meer aanvaarding in 
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de culturele achterhoede. 

Overzicht: enige bevolkingscategorieën, die een significant ho
gere acceptatie hebben tegenover abortus, euthanasie, 
het doden en gratieverlening, (p \<10) 

1. abortus : jongeren, hoogopgeleiden, onkerkelijken, mannen en aan
hangers van progressieve partijen en VVD 

2. euthanasie : jongeren, onkerkelijken en aanhangers van progressieve 
partijen en VVD 

3. het doden : acceptatie het meest bij ouderen, laagopgeleiden, accep
tatie het minst bij Gereformeerden en bij aanhangers van 
christelijke en progressieve partijen 

4. gratieverle- : lage inkomensklasse en voorstanders abortus 
ning ("drie 
van Breda") 
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Dit onderzoek is een voortzetting van een onderzoek naar de hou
ding tegenover abortus onder de Nederlandse bevolking in 1971. Nu 
echter is de vraagstelling verbreed en wel in het perspectief van 
"eerbied voor het leven". Het onderzoek is gehouden bij een repre
sentatieve steekproef uit de Nederlandse bevolking van 18 jaar en 
ouder (n=593). De vragenlijst had betrekking op meningen over abor
tus, abortuswet, abortus bij oudere zwangerschap, euthanasie, dood
straf en sexualiteit. 
De belangrijkste conclusies uit het rapport kunnen als volgt wor
den samengevat: 

1. Er is in 1974 nog steeds sprake van een toenemende acceptatie 
van abortus. Momenteel aanvaardt bijvoorbeeld 45% van de Ne
derlandse bevolking abortus op verzoek, terwijl dit drie jaar 
geleden nog slechts 28% was. 

2. Acceptatie van abortus bleef voorheen sterk beperkt tot jonge, 
hooggeschoolde, niet kerkelijke, politiek-progressieve perso
nen met een goed inkomen en wonend in de steden. 
Momenteel zien we ook een toenemende acceptatie van de abortus 
in andere bevolkingsgroepen. 

3. De toenemende acceptatie van abortus kan niet verklaard worden 
uit een algemene vermindering van de "eerbied voor het leven". 
Acceptatie van abortus gaat niet samen met aanvaarding van 
doodstraf en oorlogsgeweld. Wel is er een positief verband 
met acceptatie van vrijwillige euthanasie. Bij tegenstanders 
van abortus blijkt, waar het doodstraf en oorlogsvoering be
treft, minder eerbied voor het leven te bestaan dan bij voor
standers. Dit resultaat komt overeen met vergelijkbaar on
derzoek in het buitenland. 

4. De toenemende acceptatie van abortus lijkt eerder voort te 
komen uit veranderingen op lange termijn die zich hebben 
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voorgedaan op het gebied van sexualiteit, gezinsvorming en nor-
matieve oriëntatie. 
Door toeneming van het aantal sexuele contacten en concentra
tie van de gezinsvormende periode, is de kans geconfronteerd 
te worden met een ongewenste zwangerschap toegenomen. Verder 
raakt abortus allengs ontdaan van sexuele stigmatisering en is 
een toenemend respect ontstaan voor de individuele levens
keuze. 

5. Een aanzienlijke minderheid van de bevolking meent dat abortus 
ook bij oudere zwangerschap mogelijk moet zijn. Deze minder
heid is ook vertegenwoordigd in kerkelijk Nederland. Het 
stérkst bij aangeslotenen van de Nederlands-Hervormde kerk 
en het minst bij die van de Gereformeerde kerk. 

6. De voorkeuren inzake abortuswetgeving spitsen zich toe op twee 
uitersten te weten: abortus alleen in noodgevallen met een re
strictieve wet of vrije abortus met afschaffing van alle ver
bodsbepalingen. Voor een middenweg, zoals die door de Volks
partij voor Vrijheid en Democratie bewandeld lijkt te worden, 
bestaat weinig steun; ook niet binnen de eigen gelederen. 

7. Bijna de helft van de ondervraagden acht het doden van mede
mensen als straf of in oorlog toelaatbaar. 

8. Euthanasie wordt meer aanvaardbaar geacht voor de lichame
lijk zieke mens dan voor de lichamelijk gezonde mens (69% res
pectievelijk 12%). 

9. Acceptatie van abortus, sexualiteit en vergevingsgezindheid 
jegens oorlogsmisdadigers is het sterkst in de "culturele 
voorhoede" van jonge, goed opgeleide, in steden wonende men
sen . 
Doodstraf en oorlogsvoering vinden meer acceptatie bij oudere 

Samenvatting 
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mensen die een geringe opleiding hebben genoten en in kleine 
steden of op het platteland wonen. 
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APPENDIX A; AARD EN SAMENSTELLING VAN DE STEEKPROEF 

Par. 1 Aard v a n de s t e e k p r o e f 

Voor dit onderzoek is een aselecte steekproef van personen van 18 jaar en 
ouder uit de Nederlandse bevolking ondervraagd. 

Hiervoor zijn in de week van 23 tot 30 november 1974, 986 adressen bezocht. 
Op 27 adressen bleek er sprake te zijn van een bedrijfspand of onbewoonde 
woning. 

Op de overige 959 adressen is op 575 adressen een gesprek gehouden en 
op het resterende aantal adressen (384) weigerden 252 personen en op 132 
adressen bleek de geselecteerde ondervraagde niet thuis te zijn. Binnen de 
geplande enquêteduur van een week is er van herbezoek afgezien. 
De binnengekomen vraaggesprekken (575) bleken enige afwijking te verto
nen met bestaande populatie-kenmerken als leeftijd en burgerlijke staat. 
Een kleine correctie (herweging) bracht de oorspronkelijke onderzoekpopula-
tie van 575 (ongewogen) op een populatie van 593 (gewogen). 
De resultaten van het onderzoek hebben steeds betrekking op de herwogen 
onderzoekgroep en zijn representatief voor de Nederlandse bevolking van 
18 jaar en ouder. 

De percentages in de tabellen (zie bijlage) hebben steeds betrekking op de 
herwogen aantallen; de ongewogen aantallen worden wel gegeven. Bij een 
steekproefonderzoek moet rekening worden gehouden met een stuk onbetrouw
baarheid, dat wil zeggen met marges, waarbinnen de opgegeven percentages 
zich bewegen. Bij het vaststellen van de marges van de verschillende 
uitkomsten in dit onderzoek zal moeten worden uitgegaan van de ongewogen 
steekproef aantallen. 

Voor een nadere beschouwing hierover verwijzen wij naar paragraaf 3 en 
het daarbij behorende nomogram. 

Par. 2 S a m e n s t e l l i n g v a n d e s t e e k p r o e f 

In de volgende tabellen geven wij een overzicht van de belangrijkste ken
merken van de onderzoekpopulatie. Voor een meer gedetailleerde weergave 
van deze kenmerken verwijzen wij naar de tabellen (a t/m n) in de bijlage 
van dit rapport. 









Par. 3 Toelichting op het nomogram van betrouwbaar- 
hei d s m a rq e s en nomogram 

Bij een steekproefonderzoek verkrijgt men uitkomsten, die met een bepaal
de graad van waarschijnlijkheid geïnterpreteerd moeten worden. Er bestaat 
steeds een mogelijkheid dat de uitkomsten afwijken van de uitkomsten die 
men zou hebben verkregen als de gehele populatie in het onderzoek was 
betrokken. 
Op grond van de waarschijnlijkheidstheorie kunnen er echter marges bere
kend worden, waarbinnen de afwijking vrijwel zeker zal liggen. 
Uit het nomogram kan men de marges, die voor een bepaalde uitkomst bij 
een bepaald aantal ondervraagden gelden, aflezen. 

Als voorbeeld geven wij, dat voor een aantal ondervraagden van 238 voor 
een uitkomst van 50% de marge 6% bedraagt (inclusief de marge tengevolge 
van de afronding van de uitkomst op gehele procenten). 
Voor een uitkomst van 5% bedraagt de betrouwbaarheidsmarge 3%. De bete
kenis van een marge is de volgende: 
Bij een uitkomst van 50% is de marge 6%, dat betekent dat de uitkomst voor 
de populatie met een waarschijnlijkheid van 9 op 10 zal liggen, tussen 
50 + 6 = 56% en 50 - 6 = 44%. 



N o m o g r a m v a n de betrouwbaarheidsmarges (met kans 9 op 10) voor de g e v o n d e n 
resultaten in afhankeli jkheid van het a a n t a l v r a a g g e s p r e k k e n en het g e v o n d e n 
percentage zelf. . Inbegrepen is de m a r g e ten g e v o l g e van de afronding v a n de 
uitkomsten op geh e le procenten. 
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