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STELLINGEN

1. Een studie van het primaire sociaal netwerk konfronteert de onder-
zoeker zowel met de komplexiteit van een alledaagse sociale werkelijk-
heid als met de beperkingen van het sociaal wetenschappelijk instru-
mentarium.

2. De ontmythologisering van de heersende opvattingen en normen over
de relatie tussen oude mensen en hun kinderen door onderzoek, bete-
kent niet dat de betreffende relatie daardoor aan belangrijkheid inbcet.

3. Het leven als zinvol ervaren wordt in belangrijke mate gedragen door
de mensen die je nabij zijn.

4. De stelling dat de mensen van 65 jaar en ouder in onze samenleving in
een marginale positie verkeren wordt niet ondergraven door aan te
tonen dat er onder hen mensen zijn voor wie dit niet opgaat.
(vgl. R. Dringenberg: Zur Situation des Alters in der Gesellschaft; die
Altersmarginalitdtaus soziologischer und wohnwissenschaftlicher Sicht,
Bochum, 1977)

5. Elke verruiming van het gedragsrepertoire verlangt steeds een toename
van het tolerantievermogen in het kwadraat.

6. Het gebruik van het woord `verplaatsing' voor het verhuizen naar een
verzorgingstehuis dcet geen recht aan een vrijwillig en zelfstandig te
nemen besluit tot deze verhuizing.

7. De levenslooporiëntatie in de gerontologie behoeft verbreding in de
richting van de elkaar overlappende levenslopen van opeenvolgende
generaties in het verwantschapssysteem: eetst dan komt de `develop-
mental stake theory' tot zijn recht.
(vgl. v. Bengtson and K.D. Black: Intergenerational relations and con-
tinuities in socialisation,
in: P.B. Baltes and K.W. Schaie: Life span developmental psychology,
New York, 1973)



8. Een pregnanter pleidooi voor een sociologie van het ouder worden dan
in de recente uitspraak van Sartre: `Mijn ouderdom is dus niet iets dat
mij op zich zelf iets nieuws zegt. Wat me wel iets leert dat is de houding
van anderen tegenover mij. Het feit dat ik voor een ander oud ben,
betekent, dat ik door en door oud ben........ de anderen zijn mijn
ouderdom', is moeilijk te bedenken.
(Sartre, vert. Frans de Haan in Vrij Nederland, 5 april, 1980).

9. Het feit dat ook in wetenschappelijke kringen de laatste stelling bij
een proefschrift vaak het eerst wordt gelezen, getuigt van een gezond
relativeringsvermogen ten aanzien van wetenschappelijk werk.

April 1980 stellingen bij: C.P.M. Knipscheer
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1 De primaire sociale relaties van oude
mensen

1.1 Inleiding

Het prestige van de ouderdom kan tussen maatschappijen sterk wisselen, aldus
Max Weber (1947: 609)1). Zolang het objektieve nut van de ervaring of de sub-
jektieve macht van de traditie hoog genoteerd staat, handhaaft zich volgens hem
het prestige van de ouderdom. Hij geeft ook twee omstandigheden aan waarin de
prioriteit van de ervaring teniet wordt gedaan, namelijk ingeval van krappe vced-
selvoorraad en ingeval van chronische oorlogstcestand. Deze omstandigheden
zijn als noodsituaties te kwalificeren en als gevolg van deze nood krijgen oriënta-
ties op andere waarden de overhand. Daamaast ncemt Weber als situatie waarin
de traditie van de lijst van hoogste waarden wordt afgevcerd de ontwikkeling
naar een nieuwe ekonomische of politieke orde. Dergelijke omstandigheden
kunnen zich tijdelijk voordcen. Een aantal íllustraties hiervan zijn te vinden bij
Simone de Beauvoir (1975: 34-165), in haar ethnologische en historische be-
schouwing over de ouderdom.

Dat waardering voor ervaring en traditie inderdaad zo belangrijk was voor de
plaats en betekenis van de oudere mensen in de samenleving demonstreert onze
huidige westerse maatschappij. Sinds de achttiende eeuw is gebleken dat niet al-
leen noodsituaties de waarde van ervaring en traditie kunnen devalueren maar
dat ook de keuze voor andere waarden hiertce kan leiden. Smits omschrijft het
aldus, wanneer hij de opvatting van Theodor Litt in deze samenvat: `Wat Europa
betreft, zijn we het met litt volkomen eens, dat de achttiende eeuwse verlichting
het principiele keerpunt in de verhouding der generaties vormt door haar voorop-
stellen van de rede als hoogste legitimiteitsbeginsel, want dit heeft tengevolge dat
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de historische traditie, die door de ouderen eeuwenlang aan de jongeren was
doorgegeven, haar geloofwaardigheid niet langer demonstreren kan aan haar res-
pektabele ouderdom, doch uitsluitend mcet waarmaken op grond van haar zake-
lijke inhoud. De rede vraagt niet naar leeftijd, doch slechts naar de juistheid van
het persoonlijke inzicht'. (Smits, 1969: 11). Zodra eenmaal het rationaliserings-
proces in de kultuur is ingezet, kan daarop niet zomaar teruggekomen worden.
Op deze wijze werden beide steunpilaren - ervaring en traditie - voor het aan-
zien en gezag van de ouderdom neergehaald. Het ziet er bovendien naar uit dat
deze degradatie van ervaring en traditie een defmitief karakter heeft. De invlced
van de rede breidt zich nog steeds uit en wij proberen allerwegen een rationele
dynamiek als wezenlijk element in onze samenleving te integreren. Dit biedt geen
gunstig perspektief voor de positie van de ouderen in de samenleving. Als gevolg
van de nieuwe heersende waarden kan de oudere mens niet meer die plaats inne-
men die hij voorheen meestal bekleedde.

Kwant, die zich als filosoof heeft bezig gehouden met de eigen aard van onze
huidige maatschappij, formuleert het effekt van deze situatie naar de arbeidssek-
tor als volgt: `De ouden van dagen worden buiten de grote gangbare vormen van
zingeving geplaatst. Zij leven niet meer daar waar de gemeenschappelijke zinwor-
ding plaatsvindt..... De sociale fakticiteit van onze dagen brengt teweeg dat de ar-
beidssituatie het maatschappelijk zijn van de mens uitmaakt, en tegelijkertijd be-
rooft het de ouden van dagen van hun arbeidssituatie' (Kwant, 1964: 30). Ver-
hceven geeft in een kritische analyse van onze denkkultuur nog op fundamente-
lere wijze te kennen dat de ouderdom in deze kultuur niet de hem tcekomende
plaats kan verkrijgen. De positie van de oude mens wordt in ons denken gepro-
blematiseerd, doch slechts voorzover een oplossing daarvan in zicht komt. Hij
ziet dit als een vlucht in de aktie, gesteund door de opvatting dat het leven van
de mens een produkt is van zijn eigen wil en inspanningen. Het is naar de mening
van Verhceven juist dit aktivisme dat aanleiding geeft tot kritiek op onze kultuur
en dat een dcem legt op de ouderdom. Alleen wanneer het ouder worden niet
slechts als een oplosbaar probleem wordt gedefuueerd, doch in zijn onontkoom-
baarheid wordt aanvaard en in al zijn rijkdom in ons denken wordt tcegelaten,
loopt de ouderdom het minste risiko gei'soleerd en afgewezen te worden (Ver-
hceven, 1973).
Deze visies van Kwant en Verhceven geven er blijk van hcezeer het ouder wor-
den in essentie een maatschappelijk gebeuren is. De Moor heeft eens gesteld dat
de oude mens niet meer noodzakelijk is voor het voortbestaan van de grcep, in
tegenstelling tot de jongeren en de volwassenen, zodat de inhoud van het levens-
tijdperk van de ouderdom veel meer van wisselende maatschappelijke omstan-
digheden afhankelijk is (De Moor, 1956: 35). Zolang het hierbij gaat om de ele-
mentaire biologische en sociale voorwaarden waarop ook Weber dcelde kan men
de zorg voor de kontinuiteit van de samenleving en de daartce bijdragende voor-
waarden wellicht onderschrijven. Doch zodra het om de kontinuiieit van de tech-
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nische dynamiek, van de rationele planning en van een eenzijdig aktivisme gaat,
mcet het kontinwieitsargument naar onze mening met grote voorzichtigheid
worden gehanteerd. De rechten van de oude mens mogen immers niet onderge-
schikt gemaakt worden aan elk willekeurig kontinui~eitsargument.

De maatschappelijke omstandigheden, waarvan zojuist sprake was, zijn m.n.
sinds de eeuwwisseling velerlei van aard. De uitstoting uit het arbeidsproces is
niet het enige facet van de veranderde maatschappelijke positie van de ouderen
in onze samenleving. De snelle tcename van de gemiddelde levensduur sinds het
begin van deze eeuw (Mast ea., 1972), de inkrimping van een aantal gezinsfasen
(Niphuis-Nell, 1974) en het feit dat steeds meer oudere mensen een zelfstandige
huishouding blijven vceren wanneer de kinderen het huis uit zijn (Remmerswaal,
1974), zijn eveneens veranderingen die in sterke mate de positie van de ouderen
in onze samenleving bepalen.
Dit komplex van verschijnselen vormt echter geen onderwerp van deze studie.
Het vonnt wel de achtergrond van ons onderzcek. ZoaLs we in het vervolg van dit
hoofdstuk zullen zien, is in velerlei onderzcek reeds gebleken dat zich als gevolg
van de maatschappelijke ontwikkelingen grote veranderingen hebben voorgedaan
met betrekking tot de plaats van de oude mens in zijn eigen leefomgeving, te
midden van zijn familie, vrienden en buren. Naar onze mening behceft dit veel
betreden veld van onderzcek zowel verbreding als aanvulling en nuancering.

De onderhavige studie betreft een onderzcek naar de sociale relaties van oudere
mensen en draagt een beschrijvend karakter. Aan de hand van de literatuur op
dit terrein zullen we de beperkingen en eenzijdigheden van het verrichte onder-
zcek signaleren. Deze tekorten proberen we in ons onderzcek te vemujden.
Daarbij maken we gebruik van het sinds enige tijd in ontwikkeling zijnde sociaal
netwerkmodel. Hiermede kan ons objekt van onderzcek meer systematisch
onder de loupe genomen worden.

1.2 De probleemstelling in eerste aanzet

Hcewel het volgens Lehr (1974: 181) niet gerechtvaardigd is om grote verschui-
vingen in aantal of aard der sociale kontakten bij het ouder worden als een ty-
pisch ouderdomsprobleem te bencemen, merkt zij op dat dit veelal als vanzelf-
sprekend wordt aangenomen. Volgens haar zijn er in de levensloop een groot
aantal momenten aan te wijzen waarop zich typische veranderingen in het aantal
of het soort van sociale relaties voordcen, bijvoorbeeld in de adolescentieperiode
bij het afstandnemen van het ouderlijk milieu, of wanneer de gehuwde vrouw op-
houdt met werken buitenshuis, of wanneer de kinderen uit huis gaan. Nog kort
geleden kwam Shulman (1975) op grond van onderzcek tot de konklusie dat er
met de veranderingen gedurende de levensloop een voortdurende wisseling op-
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treedt in aard en samenstelling van de sociale relaties die men aangaat. Elke le-
vensperiode wordt gekenmerkt door de opbouw en handhaving van een vename-
ling van nauwe relaties die zijn afgestemd op de behceften en de bezigheden van
deze periode. Voor onze vraagstelling is het echter te betreuren dat het onder-
zcek van Shulman zich slechts uitstrekte tot mensen die jonger waren dan 65
jaaz. Dat er zich namelijk na de 65 jarige leeftijd grote veranderingen kunnen
voordcen is intussen in talloze onderzceken gebleken. Belangrijke thema's in de
afgelopen jaren die hiermede verband houden, zijn o.a. geweest: de pensionering
en het verlies van de werkrelaties in samenhang daarmee (Havighurst e.a., 1969;
I.ehr en Dreher, 1968; Janmaat, 1973), de veranderingen in aazd en omvang van
de relaties tussen ouders en hun gehuwde kinderen (Townsend, 1957; Shanas e.a.
1968; Munnichs, 1974), de disengagementtheorie die een zekere distantie ten
aanzien van de sociale omgeving als nomiaal voor het ouder worden impliceert
(Cumming and Henry, 1961), het sociale isolement en de vereen~arr,ing als `ty-
pische' ouderdomsproblematiek (Tunstall, 1966; Munnichs, 1964; Blume, 1968;
Townsend, 1968), en de negatieve beeldvorming ten aanzien van de oude mens
(Burgess, 1960; I.ehr en Puschner, 1968; Roukema, 1970).

Hetgeen ons in deze studie voor ogen staat is een zo ruim mogelijke inventarisa-
tie, naar omvang en betekenis, van de primaire sociale relaties van oudere men-
sen. Tot de primaire sociale relaties rekenen we de relaties met kinderen, met de
naaste familie en met vrienden en buren. Hoewel Cooley nooit deze konkrete de-
finitie van de primaire sociale relatie gegeven heeft, zijn er wel aanwijzingen in
die richting (Cooley, 1909: 24, 27-29)2). Met oude ofoudere mensen bedcelen
we in deze studie degenen die 65 jaaz of ouder zijn. In het spraakgebruik worden
zij meestal met bejaarden aangeduid. Vanwege het etiketteringseffekt zal deze
term zoveel mogelijk vermeden worden.

Het onderzcek naaz de primaire sociale relaties van oudere mensen is in het verle-
den vaak beperkt gebleven tot bepaalde kategorieën van relaties, bv. de familiere-
laties, de vrienden- of burenrelaties. Werden kombinaties van deze relaties in het
onderzoek betrokken, dan werd het op een zodanige wijze uitgevcerd dat een
vergelijking van de verschíllende kategorieën mceilijk was. Dergelijk onderzcek
geeft uiteraazd een hceveelheid informatie waarmee we bij de uitwerking van on-
ze vraagstelling rekening mceten houden, maaz deze infprmatie kan in een ander
licht komen te staan omdat ons onderzcek is gericht op de gehele verzameling
van primaire sociale relaties van de respondent. Bij elke respondent zijn gegevens
verzameld over elke primaire sociale relatie. Om de kenmerken van deze relaties
in verband te kunnen brengen met kenmerken van relatiepartners vrcegen we aan
de respondent ook eruge gegevens over de personen waarmee hij een primaire so-
ciale relatie onderhoudt. Het geheel van primaire sociale relaties dat iemand on-
derhoudt duiden we aan als zijn pnunaire sociaal netwerk. Het sociaal netwerk-
model waarmee dit begrip nauw verbonden is, zullen we in hoofdstuk 2 tcelich-
ten.
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In de rest van dit hoofdstuk wordt het verrichte onderzcek naar de primaire so-
ciale relaties van oudere mensen besproken. Twee aspekten komen daarbij aan de
orde. Eerst gaan we na in hceverre in het verrichte onderzcek de relaties tussen
personen van ongeveer gelijke leeftijd onderscheiden worden van relaties tussen
personen van verschillende leeftijd. Deze relaties duiden we kortheidshalve res-
pektievelijk aan als leeftijdshomogene en leeftijdsheterogene relaties. Voorts zul-
len we de uiteenlopende betekenis van familie-, buren- en vriendenrelaties met
behulp van verricht onderzcek aangeven.

1.3 L.eeftijdshomogene en leeftijdsheterogene relaties

Het woord generatie kan verschillende betekenissen hebben3). Twee ervan geven
vanuit een onderscheiden invalshcek zicht op de plaats van de ouderen in de sa-
menleving. Enerzijds wordt het woord generatie gebruikt om een grcep mensen
aan te duiden die ongeveer in dezelfde tijd geboren zijn en dus in dezelfde tijd
geleefd hebben en op grond daarvan een groot aantal gemeenschappelijke erva-
ringen hebben. Anderzijds verwijst het naar de opeenvolging van de generaties
binnen een verwantschapsstruktuur. Deze twee betekenissen van het woord gene-
ratie kunnen een aanknopingspunt vormen om het onderscheid tussen de leef-
tijdshomogene en de leeftijdsheterogene relaties tce te lichten en het belang van
dit onderscheid voor de generatie der ouderen aan te geven.

Eisenstadt (1956) stelt dat er in onze samenleving voor de leden van sommige
leeftijdskategorieën een situatie is ontstaan die hun aanleiding geeft tot de vor-
ming van leeftijdshomogene grcepen. Zo ziet hij in de huidige westerse samenle-
ving voor de leeftijdshomogene grcep in de adolescentieperiode een aantal be-
langrijke funkties. Gezien de discrepantie tussen ons huidige (beschermend) ge-
zinstype en de rest van de samenleving bestaat er naar zijn mening een grote be-
hcefte aan een struktuur die de overgang van het gezin naar de samenleving ver-
gemakkelijkt. Hij komt tot de konklusie dat in dit opzicht de leeftijdshomogene
grcep der adolescenten alleszins funktioneel is.
Eisenstadt beperkt zich tot één leeftijdsgrcep. Buchhofer ea. (1970) onderken-
nen de door hem gesignaleerde funktie van leeftijdshomogene grcepen bij hun
poging om de systematische theorievorming over de generatieproblematiek, die
sinds Mannheim enigszins is blijven liggen in de Duitse sociologie, voort te zet-
ten. Zij brengen daarbij de verhouding tussen de generaties in het geding. We ci-
teren: `Zweifellos líisst sich dem `Boom' in der Jugendsoziologie ein ahnlfcher
rapider Anstieg gerontologischer Forschungen gegenuberstellen - ein Indiz fur
dass entwickelte Interesse der Sozialwissenschaft an marginalen Gruppen. Den-
noch bleibt zu fragen, weshalb eigentlich bis heute kein gemeinsamer theoreti-
scher Bezugsrahmen fur die Analyse jugendlicher und alter Menschen zur Verfu-
gung steht. Beide Gruppen werden meistens durch ihre problematische Stellung
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in Z,~suren des L,ebenszyklus und des sozialen Wandels beschrieben, aber es gibt
keine allgemeine Theorie dieser Sozialz,~suren, (Buchhofer e.a., 1970). Juist de
struktuur van de maatschappij plaatst de ouderen ten opzichte van anderen in
een specifieke positie. Ook Messer (1968) wil de theorie van Eisenstadt over de
leeftijdshomogene grcep tcepassen op de oudste leeftijdskategorie.

De vraag naar de positie van de ouderen als leeftijdshomogene grcep blijkt voor-
al aktueel in de Amerikaanse gerontologische literatuur. Rose (1964: 48) stelt
vast dat de Amerikaanse samenleving volgens leeftijdsgrcepen gestruktureerd is
en dat dit in het bijzonder geldt voor de oudere leeftijdsgrcepen. Hij wordt daar-
in bijgevallen door Hawkinson (1965: 190). Neugarten en Moore (1968: 5) en
Rosow (1967: 34). De laatste spreekt van een `effective social barrier between
the generations'. In een latere publikatie gaat Neugarten nog verder en voorspelt
binnen afzienbare tijd de ontwikkeling van een werkelijke `senior power' (1970~
1971). Ook van Bijsterveldt (1971) wijst op de noodzaak voor de ouderen om de
belangen van de eigen grcep in het politieke krachtenspel te verdedigen. Dat
niet iedereen het met deze opvatting eens is, blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat
Streib (1965: 316) de opvatting bestrijdt dat er een subkultuur van oude mensen
aan het ontstaan is. Aan de hand van een longitudinaal onderzcek komt hij tot
de konklusie dat de oudere mensen niet tot eigen grcepsvomung geneigd zijn en
dat een gevcel van grcepsidentiteit ontbreekt.

Het is hier niet de plaats om in de diskussie of er al of niet sprake is van een sub-
kultuur van oude mensen een standpunt in te nemen. Wel dcen de boven weer-
gegeven opvattingen vermoeden dat de relaties van bejaarden onderling van be-
lang kunnen zijn en dat de gemeenschappelijke kenmerken hen tot onderlinge
relatievorming aanzetten. Voor dit laatste valt te verwijzen naar de onderzceks-
resultaten van Zena Smith Blau (1961) en van Rosow (1967). Beiden gaan uit
van de stelling dat mensen het gemakkelijkst relaties aangaan met mensen van
gelijke status.
Dat uitgangspunt wordt door Blau tcegepast op gepensioneerden en weduwen.
Gepensioneerden en weduwen zullen, als zij in een uitzonderingspositie verke-
ren ten opzichte van hun omgeving, meer gei'soleerd zijn en minder vrienden
hebben. Omgekeerd zal iemand die ten opzichte van zijn omgeving afwijkt
doordat hij niet gepensioneerd of weduwe is, eveneens meer gei'soleerd zijn en
minder vrienden hebben. Het blijkt dat in Amerika de niet-gepensioneerden en
de gehuwden onder de mensen tussen 60 en 70 jaar in de meerderheid zijn en dat
de situatie onder de ouderen omgekeerd is. Blau konkludeert nu op grond van
zijn onderzcek dat de aard en de mate van informele relatievorming, met name
op oudere leeftijd, in sterke mate wordt beheerst door het al of niet beschikbaar
zijn van mensen die in eenzelfde situatie verkeren.
Een dergelijke konklusie valt ook te trekken uit het onderzcek van Rosow
1967). Onder verwijzing naar het sociaal-wetenschappelijke inzicht dat informele
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relatievon~ning plaats vind tussen mensen van gelijke status, formuleert hij de
stelling dat lokale (d.i. aan een beperkte omgeving gebonden) vriendschappen
zich bij voorkeur ontwikkelen tussen generatiegenoten en niet tussen ouderen en
jongeren. Om deze stelling te tcetsen vergelijkt hij enkele woningblokken (apart-
ment buíldings), waarin het percentage ouderen onder de bewoners sterk uiteen-
loopt, met betrekking tot het aantal vrienden die de ouderen in hun woonomge-
ving hebben. Waar meer oude mensen wonen blijken deze niet alleen meer vrien-
denrelaties te hebben, ook blijken hun relaties voor een signifikant groter gedeel-

te relaties met oudere buurtgenoten te zijn. De onderzcekingen van Blau en

Rosow hadden uitsluitend betrekking op vriendenrelaties.
Gezien de betekenis van relaties met generatiegenoten rijst de vraag of er een

spanning ontstaat tussen de relaties met vrienden van gelijke leeftijd en de rela-

ties met jongere familieleden. Uit verschillende onderzcekingen blijkt, dat gcede

relaties met vrienden de relaties van oudere mensen met hun kinderen in een

gunstige zin beinvloeden. Zo trekt Messer uit zijn ondenceksresultaten de voor-

zichtige konklusie dat naarmate oudere mensen meer relaties onderhouden met
leeftijdsgenoten zij zich onafhankelijker vcelen van hun eigen familie (kinderen),
en dat dit niet gepaard gaat met het gevcel genegeerd te worden door de familie
(Messer, 1968). Kerckhoff konstateert dat een hoog zelfrespekt (~norale') vaak
samengaat met een relatieve onafhankelijkheid van beide generaties ten opzichte
van elkaar. Hij stelt vast dat de ouders die met hun kinderen minder hulpaktivi-

teiten uitwisselen een hoger zelfrespekt hebben, en ook dat ouders die zeggen
weinig aanspraak te maken op hulp van hun kinderen een hoger zelfrespekt
hebben (1966: 173).

We hebben reeds gezien dat Eisenstadt aan de leeftijdshomogene grcep van
adolescenten een belangrijke socialiserende funktie toedenkt. De overgang van
het gezin naar de wijdere samenleving schept onduidelijkheid van normen en
waarden ten aanzien van hun rolgedrag zodat deze jongeren zich aansluiten bij

leeftijdgenoten die in dezelfde situatie verkeren. Daardoor ontwikkelen zij een
geneigdheid tot eenzelfde levensstijl (zie ook Shulman, 1975).
Riley meent dat er voor de ouderen in de samenleving in zekere zin een identieke
situatie ontstaan is en dat met name de socialiserende funktie van de leeftijds-
homogene groep ook hier aanwezig is. Zij redeneert daarbij als volgt. Terwijl de
ouderen een specitïeke kategorie in onze samenleving zijn geworden ontbreekt
het hun aan `agents of socialisation'. Er zijn immers geen nóg oudere mensen die
deze situatie voorgeleefd hebben en een duidelijke socialiserende rol voor deze
kategorie kunnen vervullen. In deze situatie moeten oudere mensen leren hun
leven te struktureren middels het proces van `trial and enor', waarbij de kom-
munikatie met huns gelijken van wezenlijk belang is (Riley en Foner, 1968:546).
Gezien het voorgaande is het nodig in ons onderzcek naar de primaire sociale re-

laties van oudere mensen aan de relaties met leeftijdsgenoten ruime aandacht te
schenken. Dit geldt temeer daar er in het gerontologische onderzcek lange tijd
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een wat eenzijdige belangstelling heeft bestaan voor de relaties tussen de ver-
schillende generaties van verwanten. In het vervolg van deze paragraaf zullen we
dit laten zien vanuit bepaalde ontwikkelingen binnen de gezinssociologie. Al-
vorens hiertoe wordt overgegaan is het echter noodzakelijk om het onderscheid
tussen leeftijdshomogene en leeftijdheterogene relaties te nuanceren c.q. te
relativeren.

Tot nu toe hebben we over de leeftijdshomogene relaties gesproken alsof dit
alleen maar vriendenrelaties zijn en over leeftijdsheterogene relaties alsof dit
alleen maar relaties met verwanten zijn. Maar noch het een, noch het ander is
geheel korrekt. Zo behoren tot de leeftijdshomogene relaties doorgaans ook de
relaties met broers en zussen, die echter evenzeer als verwantschapsrelaties zijn
aan te merken. Daarnaast is het natuurlijk mogelijk dat oudere mensen vriend-
schapsrelaties onderhouden met jongeren. Ook de burenrelaties behoeven geen re-
laties met leeftijdgenoten te zijn. Blijkbaar valt het onderscheid tussen leeftijds-
homogene en leeftijdsheterogene relaties niet samen met dat tussen familie-,
vrienden- en burenrelaties. Van de leeftijdshomogene relaties verdienen toch
vooral de vriendenrelaties aandacht omdat hierbij een aantal aspekten die in de
informele relatievorming een rol spelen het meest pregnant naar voren komen.
Deze vriendenrelaties hebben in de sociale gerontologie ruime aandacht gekre-
gen. Dat de relaties tussen broers en zussen min of ineer tussen wal en schip
geraakt zijn, valt aan een eenzijdige belangstelling in de gezinssociologie voor de
intergenerationele relaties toe te schrijven. Het is deze gezinssociologische
ontwikkeling die we nu onder de loupe zullen nemen.

In 1943 maakt Parsons een analyse van de plaats van het gezin binnen het ver-
wantschapssysteem in de Amerikaanse samenleving. Onder verwijzing naar een
aantal publikaties van Kingsley Davis (Par;ons, 1943) neemt hij zijn vertrekpunt
in een minutieuze analyse van de bestaande verwantschapsteiminologie in de
Amerikaanse samenleving. Hij gaat ervan uit dat deze terminologie met name de
normatieve opvattingen met betrekking tot het verwantschapssysteem weerspie-
gelt. Zijn analyse leidt dan tot een aantal konklusies:
- wanneer men eenmaal gehuwd is, ligt de primaire loyaliteit bij het eigen

huwelijk en gezin; vanuit het echtpaar gezien bestaat er volledige onpartij-
digheid ten opzichte van de wederzijdse ouders;

- de keuze van de huwelijkspartner wordt vrij;
- in de huwelijksrelatie krijgen de emotionele, affektieve aspekten volop kans

tot ontplooiing.
Op grond van deze bevindingen stelt Parsons vast dat in de Amerikaanse samen-
leving het strukturele isolement van het moderne gezin sterk is tcegenomen (Par-
sons, 1943). Op deze kemgedachte van de Siuclear family' theorie koncentreert
zich in de jaren vijftig de kritiek. In Amerika is deze diskussie het felst en het
meest gericht op Parsons gevcerd.
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In de periode tussen 1950 en 1965 zijn onder andere door Sussman (1953, 1955,
1960, 1965), door Sussman en Burchinall (1959), door Shazp en Axelrod (1956)
en door litwak (1960a, 1960b) resultaten van onderzcek gepubliceerd die alle
betrekking hebben op een aantal aspekten van de intergenerationele familierela-
ties.

Deze reeks van onderzcekingen werd de aanleiding tot het beleggen van een
symposium, gewijd aan de intergenerationele relaties binnen het verwantschaps-
systeem. Op grond van de resultaten van het verrichte onderzcek kwam Sussman
bij die gelegenheid defuutief tot de konklusie dat de `isolated nuclear family' als
een mythe beschouwd mcest worden. Hij wilde er dan ook verder niet over dis-
kussiëren (Rosow, 1965: 341).
Ondertussen werd ook in andere landen dergelijk onderzcek ondemomen. Reeds
in 1957 publiceerde Peter Townsend enerzijds en Young en Wilmott anderzijds
de resultaten van een tweetal onderzcekingen in Londen, in 1965 wordt daar het
onderzcek van Rosser en Harris te Swansea in Engeland nog aan tcegevcegd. In
Duitsland dcet Pfeíl in 1965 verslag van een onderzcek naar de familie in de
grote stad, waarbij zij ook expliciet aandacht schenkt aan de familierelaties.
Eveneens in 1965 verschijnen de resultaten van een onderzcek van Rosenmayr
en Kockeis in Wenen. Tot slot kan vermeld worden een groots opgezet interna-
tionaal vergelijkend onderzoek, uitgevcerd in de Verenigde Staten, Engeland en
Denemarken in het jaaz 1962, waarvan de resultaten eerst in 1968 gepubliceerd
werden (Shanas e a., 1968).

Ook in Nederland is onderzoek verricht dat in deze reeks past. Dit geschiedde in
eerste instantie vanuit de Landbouwhogeschool te Wageningen. Men heeft hier
een specifieke belangstelling. Dit onderacek richt zich op die gebieden in Neder-
land waaz in de jaren vijftig nog veel gemeenschappelijke huishoudingen van
ouders en gehuwde kinderen voorkomen (Kooy, 1963~64; Taietz, 1964). Later is
door van Doom-Janssen het initiatief genomen tot een onderzcek dat duidelijk
aansluit bij de boven omschreven traditie in de internationale gezinssociologie.
Dit onderzcek staztte echter toen elders reeds gebleken was, dat `de opvatting
van Parsons empirisch niet houdbaaz bleek', aldus van Doom-Janssen in haar
voorbereidende literatuurstudie (1969). Het onderzcek had als dcel een verken-
ning van het `gewone' stadsgezin, waazbij gestreefd werd naaz een empirisch
gefundeerde typologie van gezin en familiepatroon.

Tot zover een ontwikkeling die zich ongeveer tot 1965 afspeelt. Na 1965 treedt
een zekere verschuiving en differentiatie in de thematiek op. Ook Adams die aan
het eind van de jaren zestig de balans opmaakt van het gezinssociologische onder-
zcek met betrekking tot de plaats van het gezin in de verwantschapsstruktuur,
signaleert een dergelijk breekpunt in het midden van dit decennium (Adams,
1970). Alvorens deze ontwikkeling te beschrijven zullen we het hier gencemde
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onderzcek van de intergenerationele relaties beknopt naar zijn inhoud karakteri-
seren.

Centrale vraagpunten bij dit onderzcek zijn voortdurend het al of niet samenwo-
nen van ouders en gehuwde kinderen, en wanneer ze niet samenwonen, de fre-
kwentie van bezcek, de wederzijdse uitwisseling van hulpaktiviteiten en het
effekt van de geografische en sociale mobiliteit hierop. Doorgaans wordt het
onderLcek uitgevcerd bij oudere echtparen wier kinderen allen of inerendeels
gehuwd zijn. In enkele gevallen worden de gegevens bij de gehuwde kinderen
verzameld in plaats van bij de ouders. Aangezien het bij een gedeelte van deze
onderzcekingen primair gaat om falsifikatie van de `nuclear family' theorie van
Parsons komt het voor dat de in het onderzcek betrokken ouders voor een
gedeelte nog beneden de 65 jaar zijn. In verband met de versnelde afwikkeling
van de onderscheiden gezinsfasen (Glick, 1955) begint de zg. `empty nest' fase
reeds rond de 55 jarige leeftijd. Dit betekent dat er geleidelijk aan een differen-
tiatie van vraagstellingen optreedt.
Enerzijds richt men zich op de vraag: hce kristalliseert de relatie tussen ouders
en kinderen uit in de eerste jaren nadat de laatsten gehuwd zijn? Hierop ligt bv.
het aksent bij Sussman (1953, 1955, 1965), litwak (1960), Pfeil (1965), Rosser
en Harris (1965) en bij van Doom-Janssen (1969). Deze studies bevatten door-
gaans kritiek op de `nuclear family' theorie van Parsons. Anderzijds is het rele-
vant om na te gaan hce de relatie tussen ouders en gehuwde kinderen in een
latere fase evolueert wanneer de ouders zeventig tot tachtig jaar worden. Tow-
send (1957), Rosenmayr en Kockeis (1965) en Shanas e.a. (1968) zijn vooral
geinteresseerd in de relaties van zulke oude mensen met hun kinderen. Deze
auteurs zijn primair geihteresseerd in de gerontologische problematiek.

Gibson (1972) heeft het meest systematisch kritiek op een groot aantal van deze
onderzcekingen geleverd. Zijn kritiek richt zich vooral op die onderzcekingen
die de theorie van de `nuclear family' willen falsificeren.
Met name de volgende 3 punten van kritiek krijgen bij hem veel aandacht:
1. Er bestaat geen overeenstemming omtrent de mate van interaktie die vereist

is tussen de afzonderlijke huishoudens van een familie om met recht te be-
weren dat de `isolated nuclear family' niet bestaat. De mening dat er in de
ogen van Parsons vrijwel geen kontakt meer zou bestaan lijkt te berusten op
een foute interpretatie. Strukturele isolatie betekent niet dat alle banden
met de familie verbroken zijn. Het gaat veel meer om een relatieve isolatie,
zoals Parsons in 1965 nog eens extra benadrukt (Parsons, 1965: 35). Nader
onderzcek in deze geeft Winch (1968) aanleiding om Parsons opvatting gro-
tendeels te ondersteunen.

2. Het verrichte onderzcek is vaak onduidelijk in de gehanteerde begrippen en
onnauwkeurig in zijn operationalisering. Uit het wekelijks kontakt van één
van de kinderen met de ouders wordt maar al te vaak de konklusie getrok-
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ken dat het kontakt tussen ouders en gehuwde kinderen intensief is. De
vraag naar de betekenis van deze kontakten wordt veelal verwaarloosd. Dat
deze kontakten in sterke mate een ritualistisch karakter kunnen hebben of
in belangrijke mate uit louter plichtsgevcel voortkomen wordt te weinig
onderkend (vgl. o.a. Rosow, 1965: 375; Rosow, 1967: 21 e.v.).
Om konklusies te mogen trekken ten aanzien van het Amerikaanse verwant-
schapssysteem mag men zich bovendien niet beperken tot het nagaan van de
relatie tussen ouders en gehuwde kinderen maar mcet men minstens ook de
relatie tussen brcers en zussen bij het oordeel betrekken. Eveneens zou het
voor een verantwoorde konklusie noodzakelijk zijn om deze relaties te ver-
gelijken met andere relaties, bij voorbeeld met vrienden- en burenrelaties.

3. Het blijft onduidelijk wat degenen die de theorie van Parsons bestrijden, ver-
staan onder een `system of related households', een term waannee zij soms
de verwantschapsstruktuur aanduiden. Het bezwaar tegen deze term is dat
de verhouding van de deelsystemen (gezinnen) tot het geheel (familie) niet
voldcende gespecificeerd wordt en dus ook slechts zeer gebrekkig geopera-
tionaliseerd kan worden. In dit verband wordt o.a. het door litwak inge-
vcerde begrip `modifïed extended family' bekritiseerd, en op dit punt staat
Gibson niet alleen. Rosow (1965: 342) wees op veel onduidelijkheden in dit
begrip en Back signaleerde (1965: 326 e.v.) dat het begrip `kinship system'
te ongenuanceerd gebruikt werd. Hij vcegde eraan tce dat er meer aandacht
geschonken mcest worden aan verschillende niveaus van integratie van een
dergelijk verwantschapssysteem.

Tot zover een korte aanduiding van de voornaamste bezwaren die door Gibson
tegen het onderzcek naar de Amerikaanse verwantschapsstruktuur werden aan-
gevcerd. De onder 2 gencemde punten zijn van belang bij de uitwerking van onze
probleemstelling.

Zoals reeds gezegd tekent zich sinds ongeveer 1965 een ontwikkeling van meer
gedifferentieerde vraagstellingen af (Adams, 1970; Lehr, 1974).
Deze differentiatie blijkt onder andere uit de volgende onderzceksresultaten:
- het blijkt dat een gcede huwelijksrelatie van de ouders hen minder veel-

eisend maakt ten opzichte van de kinderen (Busse en Eisdorfer, 1970;
Kerckhoff, 1966; Thomae en Lehr, 1968; Stinnet e.a., 1972);

- de relatie met de gehuwde kinderen blijkt mede bepaald te worden door de
aard van de relatie tijdens de voorgaande opvcedingsperioden (Bergler,
1966);

- de relatie van ouders met gehuwde kinderen is eveneens afhankelijk van de
omvang van de relaties met niet-familieleden, zoaLs vrienden en buren
(Thomae en Lehr, 1968; Arling, 1976; Hendrix, 1976, Petrowsky, 1976);

- er bestaat een differentiatie in de familiale kontakten naar woonomgeving,
o.a. een verschíl tussen stad en platteland (Sweetzer, 1968; Rosenmayr,
1973) en tussen oude stadscentra en nieuwe stadswijken (Pfeil en Ganzert,
1973).
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Naast deze gedifferentieerde detaíLctudies inzake de relaties tussen ouders en
gehuwde kinderen, verdienen een tweetal driegeneratiestudies vermelding. Als
gevolg van de snelle toename van de gemiddelde levensduur (de Mast, 1972) en
van de versnelde afwikkeling van de onderscheiden gezinsfasen (Glick, 1955;
voor Nederland Niphuis-Nell, 1974) komt het steeds meer voor dat een fami7ie
uit drie generaties van volwassenen bestaat. De aanwezigheid van vier generaties
is zelfs geen uitzondering meer. Zo wijst Rosenmayr aan de hand van microcen-
susgegevens voor Oostenrijk er op dat meer dan 7 procent van de ouderen tussen
de 60 en 65 jaar nog een vader of mceder in leven hebben, en dat 22 procent van
de 75 tot 80 jarigen achterkleinkinderen hebben (Rosenmayr, 1973).
Deze situatie opent een interessant veld van onderzcek. Door Hill e.a. en door
Bengtson c.s. is deze ontwikkeling aangegrepen om een driegeneratie-0nderzceks-
projekt op te zetten. In beide projekten staat de vraag naar kontinuiieit in opvat-
tingen en handelen over de opeenvolgende generaties centraal. Bij Hill wordt dit
met name tcegespitst op de planning der bestedingen en het konsumentengedrag
en bij Bengtson wordt een poging ondemomen om op een driedimensionele
schaal (consensus, affect and association) tot een index van intergenerationele
solidariteit te komen (Hill, 1970; Bengtson, Olander en Haddad, 1971).
Uiteraard leveren dergelijke onderzcekingen een rijke variëteit aan gegevens op
omtrent de aard, de intensiteit en de draagwijdte van de intergenerationele rela-
ties. Opvallend is dat in beide een zekere asymmetrie wordt gekonstateerd in de
mate waarin de opeenvolgende generaties geinvolveerd zijn in de integratie van
het verwantschapssysteem. Bij de oudste generatie blijkt een sterkere betrokken-
heid bij het familiegebeuren aanwezig te zijn en wordt het belang hiervan ook
hoger aangeslagen (Hill, 1970: 304; Dean Black and Bengtson, 1973).
Enerzijds wordt hiermede bevestigd dat voor de oudste leeftijdskategorieën de
leeftijdsheterogene relaties binnen het verwantschapssysteem van enonn belang
zijn, anderzijds bevestigen deze resultaten opnieuw de noodzaak van onderzcek
naar de kwalitatieve kanten van deze relaties, en met name ook gezien vanuit de
op een na oudste generatie. Het is immers de generatie van personen op middel-
bare leeftijd die in een middenpositie komt te verkeren tussen hun eigen ouders
en hun kinderen.

Tot slot kunnen we met het volgende voorbeeld illustreren hcezeer de opvattin-
gen over de aard en betekenis van de intergenerationele relaties soms nog uiteen-
lopen. Shanas (1973) konstateert naar aanleiding van een vergelijkende studie in
een zestal landen (Denemarken, Engeland, de Verenigde Staten, Jcegoslavië,
Polen en Israël) dat het netwerk van verwantschapsrelaties voor de ouderen de
belangrijkste bron van sociale en psychologische ondersteuning vormt. De
relaties van de ouders met hun kinderen zijn daarvan verreweg de belangrijkste.
Zij baseren zich hierbij voomamelijk op gegevens over de aanwezigheid van
kinderen (minstens een), het wonen van minstens een kind of verwant(e) in de
buurt en de kontakten die minstens eenmaal per week plaatsvonden. In datzelfde
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jaar laat Zena Blau (1973: 51) zich daarentegen in zeer pessimistische zin uit. Zij
meent dat de volwassen kinderen nog wel hun (materie`le) verplichtingen ten
opzichte van hun ouders plichtsgetrouw nakomen en ook wel kontakt handha-
ven, maar dat anderzijds gescheiden leven, de verschíllende interessen en de
uiteenlopende dagelijkse ervaringen een vervreemding van elkaar oprcepen die
door beide partijen zorgvuldig verborgen wordt gehouden. Met verwijzing naar
Schneider (1968: 50) wijst Blau er op dat deze vervreemding juist verborgen
wordt gehouden omdat deze tegen de algemene nonn in zou gaan. Een dergelijk
minder optimistisch geluid laat ook Rosenmayr de laatste jaren horen ( 1974 en
1975).

1.4 Familie, vrienden en buren

In de loop van de jaren zestig blijkt een vemieuwde belangstelling te ontstaan
voor de primaire sociale relaties (Adams, 1970; Bott, 1971: 328). Men gaat terug
naar de oorspronkelijke teksten van Cooley om tot een hernieuwde defuuëring te
komen (Bates en Babchuk, 1961; Lee, 1964), er worden vergelijkende onderzce-
kingen gedaan om een empirisch onderscheid tussen enkele kategorieën van pri-
maire relaties te kunnen vaststellen (Babchuk, 1965) en men probeert analy-
tische onderscheidingen te maken (Litwak en Szelenyi, 1969; Adams, 1967). In
deze paragraaf zullen we enkele voor ons ondericek relevante onderwerpen van
deze hemieuwde aandacht bespreken.

In de eerste plaats mceten we er op wijzen dat er een essentieel verschí3 tussen de
familie-, buren-, en vriendenrelaties bestaat op het punt van de keuzevrijheid. Op
het moment van iemands geboorte liggen zijn familierelaties gedeeltelijk vast. De
keuze van de huwelijkspartner is in onze kultuur vrij. Bovendien heeft men de
keuze of inen nakomelingen wenst of niet, en hceveel.
Voor de burenrelaties ligt de situatie anders. Er is tot op zekere hoogte een keu-
ze van buren mogelijk. Bij de vriendenrelaties is men het meest vrij in zijn keuze.
Paine (1969) onderscheidt drie kenmerken, die in kombinatie wezenlijk zijn voor
de vriendschapsrelaties in de westerse samenleving. Als eerste kenmerk ncemt hij
autonomie, omdat elke vorm van `ascription' afwezig is; de vriendschapsrelatie
wordt vrijwíllig om de relatie als zodanig aangegaan. Het tweede kenmerk om-
schrijft Paine als onvoorspelbaarheid. Vriendschappen hebben het karakter van
een `institutionalised non-institution'. Routine en ritualisering zijn volgens hem
vreemd aan het begrip vriendschap. Tot slot zegt hij dat onze vriendschappen in
principe een gesloten karakter hebben. Het is een relatie met een eigenheid en
een vertrouwelijkheid die het de partners veroorloven deze voor zichzelf te hou-
den, af te sluiten voor andere. Op grond van deze kombinatie van kenmerken
omschrijft hij het westerse vriendschapsbegrip als een `personal and private rela-
tionship'. Vrienden kunnen in principe overal gevonden worden, ook in deze zin
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dat sterk geinstitutionaliseerde relaties zoals verwantschapsrelaties of burenrela-
ties kunnen evolueren tot vriendschapsrelaties. Een belangrijke konsekwentie van
deze opvatting is dat familie-, vrienden- en burenrelaties elkaar niet uitsluiten.

We zullen nu de resultaten van een aantal studies weergeven die er meer of min-
der op gericht waren om het onderscheid tussen de familie-, buren- en vrienden-
relaties naar inhoud zo nauwkeurig mogelijk te defuuëren. Drie soorten onder-
zoek komen aan de orde.
1. Er zijn twee artikelen waarin het hoofdaksent ligt op een theoretische bena-

dering van het onderscheid tussen familie-, buren- en vriendenrelaties.
Litwak en Szelenyi (1969) differentiëren de drie soorten relaties naar hun
funktionele betekenis. De burenrelaties zijn vooral nuttig in korte en~of
acute noodsituaties en de familierelaties vormen een bron van hulpverle-
ning, wanneer daaraan voor langere tijd behcefte is of wanneer deze op
langere termijn bekeken kan worden. De vriendenrelaties zitten daar tussen
in.
Adams (1967) gaat het om de inhoud van familierelaties en vriendenrelaties.
Familierelaties worden gekenmerkt door een positieve betrokkenheid, door
permanentie en morele verplichtingen. Als indikatoren voor deze relaties ziet
hij o.a. een vonn van `rituele' interaktie, een kontaktverplichting en de be-
schikbaarheid als potentiële bron van hulpbetoon. Vriendenrelaties zijn
vooral gebaseerd op overeenstemming van waarden en opvattingen. Voor
deze relaties ziet hij dan ook de volgende indikatoren, een gelijkgerichtheid
in waarden en houdingen, en 'vi sociale aktiviteiten. Hoewel zowel Adams als
Litwak en Szelenyi sterk de nadruk leggen op een theoretisch onderscheid,
geven zij eveneens een empirische illustratie van hun theoretisch ontwikkel-
de onderscheidingen. In feite onderschrijven zij de konklusie die Babchuk
reeds enkele jaren eerder trok: `This may tesult in qualitative differences in
the primariness of relations between friends as compared with primariness
between kin' (Babchuk, 1965: 492).

2. Een tweede serie van onderzcekingen heeft betrekking op het tenein van de
hulpverlening. McKinlay heeft onlangs verslag gedaan van een onderzcek
naar de vraag of kenmerken van het netwerk van familie- en vriendenrelaties
mede bepalend zijn voor de situatie waarin en~of het moment waarop de
hulp van professionele hulpverleners wordt ingercepen. Degenen die zelden
een bercep dcen op de professionele hulpverlening hebben in hun omgeving
een netwerk van familie- en vriendenrelaties, gekenmerkt door een sterke
samenhang. Bij degenen die vaker een beroep dcen op de professionele
hulpverlening wonen de familieleden waarmee relaties worden onderhouden
meer gespreid en is er geen sprake van een samenhangend netwerk van
vrienden-en burenrelaties (McKinlay, 1973). Bij Croog ea. (1972) komen de
buren en vrienden als belangrijke hulpverleners in geval van ernstige ziekte
naar voren. Volgens hen leveren de buren en vrienden een wezenlijke aanvul-
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ling op de hulpverlening door de familie. Hij pleit er dan ook voor in de
tcekomst bij het onderzcek naar de informele hulpverlening steeds zowel de
familie-, als de buren- en vriendenrelaties te betrekken (vgl. Gibson, 1972;
Horwitz, 1977).

3. Tot slot zijn er enkele onderzcekingen waarin uitdrukkelijk de woonafstand
betrokken wordt bij het onderscheid tussen familie-, vrienden- en burenrela-
ties. In een onderzcek van Pfeil en Ganzert (1973) naar de betekenis van de
relaties met familieleden voor het gezin in de grote stad werd een vergelij-
king met vriendenrelaties gemaakt. Het blijkt dat de vrienden naar verhou-
ding meer binnen de eigen stadswijk wonen dan naaste familieleden. Boven-
dien zijn relaties met vrienden kwetsbaarder voor verhuizing dan de relaties
met de familieleden. Naarmate de verwantschap enger is worden deze
relaties minder beinvloed door de afstand, zowel binnen als buiten de stad.
Ook Irving (1975) stelde vast dat de relaties met familieleden slechts in
geringe mate beinvloed worden door de woonafstand, zeker binnen een
grootstedelijke regio. Hij komt tot de konklusie dat de belangrijkste verwan-
ten overwegend niet in de eigen wijk van de respondent wonen, terwijl de
belangrijkste vrienden vaker in de eigen wijk gekoncentreerd zijn. Met
vrienden buiten de eigen wijk bestaan er andersoortige bezcekkontakten dan
met de vrienden in de wijk. Aan het slot van zijn artikel komt hij tot de
volgende formulering: `There continues to be, evidently, a place for diffe-
rent types of social interaction in the lives ofmost people, some motivated
by enthusiasms in common, some bounded by ties of blood and some
simply reflecting the fortuitous juxtaposition of homes' (Irving, 1975).

Bovengencemde theoretische onderscheidingen en empirische onderzceksbevin-
dingen met betrekking tot de familie-, buren- en vriendenrelaties rechtvaardigen
het eerder door ons ingevcerde onderscheid in deze relatiekategorieën. In ons
onderzcek willen we deze relaties op een aantal punten vergelijken. Hierbij zijn
de burenrelaties de meest problematische kategorie. Wanneer men immers men-
sen vraagt naar hun relaties komen gcede burenrelaties vanzelf bij de vraag naar
de vrienden naar voren. We menen echter dat er zowel in de aard van de buren-
relaties als in de situatie van de bejaarden argumenten te vinden zijn om de
burenrelaties als afzonderlijke kategorie te handhaven.
Wat betreft de aard van de burenrelaties het volgende. Wanneer Pfeil en Ganzert
en ook Irving over woonafstand spreken maken zij onderscheid tussen relaties
binnen en buiten de eigen stadswijk. De eerste grcep kan men echter niet zonder
meer als burenrelaties aanmerken. De territoriale grens voor burenrelaties zal
naar onze mening veel enger getrokken mceten worden. Binnen deze eng afgeba-
kende woonomgeving onderscheidt Mann (1954) naast de manifeste burenrela-
ties, die een soort vriendenrelaties zijn, de kategorie van de latente burenrelaties,
waarbij er doorgaans sprake is van een zekere vriendschappelijkheid, zonder ech-
te kontakten doch wel met de mogelijkheid van hulp in geval van mceilijkheden.
De bevindingen van Nauta over dergelijke burenrelaties zijn evenzeer verhelde-
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rend. In de eerste plaats komt hij tot de konklusie dat voor relatievonning tussen
buren de homogeniteit van de mensen een belangrijke rol speelt. Hij ncemt met
name leeftijd en sociale status. In de tweede plaats konden met behulp van de
ruíltheorie een aantal verschijnselen in de relaties tussen buren geinterpreteerd
worden. Mensen die `hulpbehceftig' of `kontaktbehceftig' waren bleken juist
zeer weinig een bercep te dcen op hun buren, en wel omdat ze niet in de gele-
genheid waren er iets tegenover te stellen (Nauta, 1973: 187). Niettemin waren
ze van mening dat ze in noodsituaties bij hun buren terecht zouden kunnen.
Voor de oudere mens zijn beide punten die aan Nauta werden ontleend van
belang. Voorzover buren indien nodig hulp verlenen en de mogelijkheid tot kon-
takten met leeftijdgenoten bieden, kunnen ze voor bejaarden extra waardevol
zijn. De reeds vermelde onderzceksresultaten van Blau (1961) en Rosow (1967)
vormen hiervan een illustratie. Daarnaast is herhaaldelijk gebleken dat, wanneer
oudere mensen er van overtuigd zijn dat in bepaalde ~ood' situaties hulp bij de
hand is, hen dit ervan weerhoudt om vrcegtijdig hun zelfstandige woonsituatie
op te geven voor een plaats in een verzorgingstehuis (Oostvogel, 1968; Sauer,
1971; Oosterberg-Volker, 1972; Rosenmayr, 1974; L.ehr, 1972).

1.5 Besluit

Zoals gezegd willen we in deze studie een beschrijving geven van de primaire
sociale relaties van oudere mensen. Tot de primaire sociale relaties rekenen we de
relaties met de kinderen, met de naaste famílieleden, met de vrienden en buren.
Dit geheel van relaties hebben we aangeduid als het primaire sociaal netwerk. Het
sociaal netwerkmodel waamaar dit begrip verwijst, zullen we in het volgende
hoofdstuk bespreken.

In dit hoofdstuk zijn drie thema's aan de orde geweest die in nauwe relatie staan
tot het objekt van ons onderzcek. De opvattingen en onderzceksresultaten ten
aanzien van deze drie thema's, die daarbij naar voren gekomen zijn vormen de
achtergrond waartegen ons onderzcek geplaatst moet worden.
In de eerste plaats is gebleken dat op grond van maatschappelijke faktoren oude-
re mensen voor elkaar van grote betekenis kunnen zijn. De specifieke funkties
die leeftijdshomogene relaties hebben, kunnen ze ook voor oudere mensen ver-
vullen.
Voorts hebben we gezien dat er recentelijk veel onderzcek is verricht naar de re-
laties tussen oudere mensen en hun al dan niet gehuwde kinderen. De diskussie
rond de `nuclear family' theorie van Parsons bleek hierbij centraal te staan. De
kritiek op deze onderzcekingen spitste zich tce op het feit dat de verregaande
konklusies die ten aanzien van de betekenis van de intergenerationele relaties
getrokken worden, niet door deze gegevens gerechtvaardigd werden. Bovendien
zou men zich niet tot de ouder-kind reláties mogen beperken, maar ook andere
primaire sociale relaties in dergelijke studies mceten betrekken.
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Een derde invalshcek vormen de pogingen om de familierelaties en de vrienden-
en burenrelaties zowel theoretisch als middels onderzcek van elkaar te onder-
scheiden. Enen.ijds bleek dat deze relaties op verschíllende wijze tot stand
komen. Anderzijds wordt er soms op gewezen dat ze onderscheiden funkties
hebben, hcewel een stringent onderscheid op dit punt niet altijd ondersteuning
vindt.
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2 Het sociaal netwerk als de
verzameling van sociale relaties

Het begrip netwerk impliceert een topologische oriëntatie, gericht op punten en
hun verbindingslijnen. Een dergelijke oriëntatie kan op een verscheidenheid van
terreinen worden tcegepast. Zo zijn er voorbeelden van tcepassing op het gebied
van de biologie (dierlijk gedrag, het zenuwstelsel), van transportsystemen en
economische vraagstukken, van de mechanica en van de linguistiek.
In de sociale wetenschappen is ook sinds enkele decennia sprake van een topolo-
gische oriëntatie. De pioniers op dit gebied waren Lewin en Moreno. Met hun
charismatische aanzet tot dit topologische denken hebben zij belangrijke ont-
wikkelingen in de psychologie en in de sociologie op gang gebracht.
Eerst gaan we nader in op het begrip sociaal netwerk in het algemeen in de
sociologie, de reden waarom het in gebruik is gekomen en de manier waarop het
gebruikt wordt. Daama zullen we verschillende kenmerken van het sociaal
netwerk bespreken en vervolgens enkele belangrijke konditionerende variabelen.
Als laatste punt geven we nog verschillende niveaus van analyse aan.

2.l Het sociaal netwerk in de sociologie

Het beeld van een netwerk van sociale relaties heeft in de sociologie al een lange
historie achter de rug. Aanvankelijk werd het zuiver metaforisch gebruikt. Dit
komt o.a. voor bij Radcliffe-Brown wanneer hij de sociale struktuur defuueert
als `a network of actually existing social relationships' (1952: 150), of bij Macl-
ver wanneer hij de samenleving omschrijft als een ~veb of social relations' (1962:
5). Volgens Mitchell legde Barnes (1954) de basis voor een meer instrumenteel
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gebruik van het begrip sociaal netwerk. `This step whereby the relationship of
the linkages in a network to one another is taken to be a salient factor in inter-
preting social action is one of the steps whereby the metaphor of a social net-
work is expanded into an analogy and made analytically usefull' (Mitchell, 1969:
5).
De aantrekkingskracht van het begrip sociaal netwerk voor de analyse van het
sociaal gedrag moet volgens Mitchell (1969: 8) vooral hierin gezocht worden dat
het in een aantal gevallen een meer adekwaat instrument is dan de konventionele
kategorieën van het struktureel funktionalisme. Zolang de kulturele antropologie
zich beperkte tot de bestudering van primitieve, vrijwel volledig gei'soleerde
stammen voldeed het struktureel funktionalisme, zoals geihtroduceerd door
Radcliffe-Brown en Malinovski, zeer goed. Maar toen de belangstelling van de
kultureel antropologen zich ook op meer complexe samenlevingen richtte bleek
het een gebrekkig instrument. Wanneer Katz spreekt over het nut van het begrip
sociaal netwerk in de sociologische analyse beargumenteert hij dat met: `There
are conceptual gaps between micro-sociologists and macro-sociologists and be-
tween normative structuralists and behavioural interactionists' (1966: 199), en
hij spreekt vervolgens de hoop uit dat deze kloof enigszins opgevuld zal worden
door het begrip sociaal netwerk.
Het op het eerste gezicht merkwaardige in deze ontwikkeling is dat het juist de
kultureel antropologen zijn die vooral sinds de jaren vijftig proberen het sociaal-
netwerk `model' systematisch uit te bouwen. Wanneer de aanleiding hiertoe
immers gevonden wordt in het bestuderen van meer complexe samerilevingen
kan men zich afvragen waarom de westerse sociologie dit netwerkmodel niet veel
eerder heeft uitgebouwd.
Voor een overzicht van de wijze waarop het begrip sociaal netwerk in de sociolo-
gie en de kulturele antropologie wordt gebruikt sluiten we aan bij Bott die in de
heruitgave van haar studie `Family and social network' (1971) tot een dergelijke
inventarisatie tracht te komen. Zij onderscheidt een drietal hoofdlijnen:
1. Het gebruik van het begrip sociaal netwerk bij de bestudering van clusters

van sociale relaties binnen een lokale samenleving of een sociale kategorie.
Het oorspronkelijke artikel van Barnes (1954) behoort tot deze groep. Ver-
der kan hier verwezen worden naar Frankenberg (1966), M.G. Smith (1965),
Kadushin (1966 en 1968) en Felling (1974a en b).

2. Het gebruik van het begríp sociaal netwerk bij de bestudering van de relaties
tussen een sociaal systeem en de omgeving. Deze kategorie differentieert zij
nader:
a. studies waarbij het gaat om de banden van een groep en de individuen

daarbinnen met andere grcepen. De studie van E. Bott zelf kan hiertoe
gerekend worden.

b. studies die betrekking hebben op een herdefmiëring van de grcep of
haar omgeving. Hierbij denkt Bott voornamelijk aan vergelijkende stu-
dies van migranten.
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c. studies met betrekking tot diffusie, bv. van informatie, roddel, e.d.
d. studies met betrekking tot de verhouding individu-sociale omgeving. De

meeste studies die betrekking hebben op primaire grcepen zijn studies
van de relaties van een individu met zijn sociale omgeving in de persoon
van verwanten, buren en vrienden, bv. Axelrod (1956) en Bell and Boat
(1956-1957).

3. Het gebruik van het begrip sociaal netwerk bij het bestuderen van sociale
processen en van het opkomen van nieuwe gedragsvormen.
Ook hier kunnen we enige subkategorieën onderscheiden:
a. studies op het gebied van rekrutering van aktiegroepen.
b. studies op het gebied van politieke manceuvres binnen grcepen.
c. studies met betrekking tot het ontstaan van groepen uit quasigrcepen of

netwerken (Bott, 1971: 324).

Enige temunologische onderscheidingen lijken hier op hun plaats. De grootste
eensgezindheid bestaat met betrekking tot de betekenis van het begrip totaal so-
ciaal netwerk. Barnes (1969: 56) geeft de volgende defmitie: `it is a first-order
abstraction from reality, and it contains as much as possible of the information
about the whole of the social life of the community to which it corresponds'. In
concreto betekent dit dus het geheel van sociale relaties binnen een bepaald af-
gebakend gebied (al of niet territoriaal). Mitchell e.a. zijn het tot dusver eens met
Barnes. Wel benadrukt Mitchell dat het totale sociaal netwerk als abstractum
mceilijk zinvol te bestuderen valt (1969: 13). Hij meent dat er bij gebruik van
het netwerkmodel steeds een specifikatie nodig is naar een bepaalde sociale kon-
tekst. Deze specifikatie kan bijvoorbeeld zijn het politieke netwerk, het kerkelijk
netwerk, of zoals Frankenberg onderscheidt `the oldboy network' (1966).
In deze gevallen spreekt Barnes van een partieel sociaal netwerk, omdat het zich
binnen het totale sociaal netwerk bijvoorbeeld beperkt tot de sociale relaties op
het gebied van de politiek. In tegenstelling tot een partieel sociaal netwerk spre-
ken we van een deel van een totaal sociaal netwerk wanneer een bepaald deel (de
relaties met een aantal mensen) uit het geheel wordt genomen en op zich zelf
onderwerp van studie wordt. Op deze wijze zijn deze drie ~egrippen, totaal, par-
tieel en deelnetwerk duidelijk van ellcaar onderscheiden.

Heel anders wordt de invalshcek wanneer we het gebruik ad 2d op het oog heb-
ben. Zodra het gaat om het geheel van de sociale relaties van één individu zouden
we volgens Barnes niet meer van een sociaal netwerk mogen spreken (1969: 57).
Hij geeft er de voorkeur aan om woorden als ster en zone daartce in te vceren.
De `primary or first-0rder star' omvat dan alle personen die met een bepaald in-
dividu direkt een relatie onderhouden. De primaire zone is de primaire ster inclu-
sief de onderlinge relaties van alle personen in de primaire ster. In dezelfde zin
spreekt hij van secundaire, tertiaire, enz. sterren en zones. Bott (1971), Mitchell
(1969), ea. handhaven echter de term netwerk en onderscheiden dit type van
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sociaal netwerk door te spreken van het persoonlijke of ego-gecentreerde net-
werk. In tegenstelling tot de zo juist gencemde schrijvers pleit Boissevain zelfs
op fundamentele gronden voor het gebruik maken van de term persoonlijk net-
werk. `Antropologie en sociologie zijn meer dan grcepskunde! Door de theore-
tische volgorde van prioriteiten om te keren en het individu centraal in de socio-
logische analyse te plaatsen is het mogelijk een theoretisch kader samen te stellen
dat in zekere zin gelijkwaardig belang geeft aan alle verschillende vormen van
sociale aktiviteit' (Boissevain, 1968: 33). Boissevain schrijft het tce aan de een-
zijdig struktureel funktionalistische benadering dat de oriëntatie in de sociolo-
gische vraagstelling zich bijna exclusief op de grcep richtte. Hij stelt dan ook
voor een soort continuum te konstrueren met aan de ene pool het individu
en aan de andere pool de korporatistische grcep. In de ruimte tussen deze twee
polen plaats hij o.a. het persoonlijke netwerk, de quasi-grcep en de faktiel).
Voorts onderscheidt Boissevain binnen het persoonlijke netwerk 3 zones. `Bin-
nen elke daarvan onderhoudt ego relaties van kwalitatief verschillende aard. Deze
zones vormen concentrische kringen, die ego als centrum hebben. De eerste is
samengesteld uit degenen, hetzij verwanten of vrienden, met wie ego de nauwste
kontakten onderhoudt. Deze personen vormen wat wij kunnen ncemen ego's in-
tieme netwerk. De tweede zone kan het effektieve netwerk gencemd worden.
Het is samengesteld uit personen die ego minder gced kent en van wie hij minder
kan verwachten (en die van hem minder verwachten) dan van de leden van zijn
intieme netwerk. Onder deze kunnen gerekend worden verwanten, vrienden en
kennissen van verschillende soorten. De derde zone bestaat uit personen die ego
niet persoonlijk kent, maar die aan hem bekend zijn en van wie hij weet dat hij
in kontakt met hen kan komen. Dit zijn voor het merendeel leden van de intieme
netwerken van de personen van zijn eigen intieme netwerk. Deze mensen vonnen
ego's uitgebreide netwerk' (Boissevain, 1968: 8).
Het geheel van primaire sociale relaties van de oudere mens werd in het vorige
hoofdstuk aangeduid als het primaire sociaal netwerk. In de hier behandelde
sociaal netwerk ten~ninologie is dit een voorbeeld van een persoonlijk netwerk.
Van nu af aan zullen we ons beperken tot dit type van sociaal netwerk. Aan elk
persoonlijk netwerk kunnen een aanta! kenmerken onderscheiden worden. We
zullen achtereenvolgens de morfologische en de interaktionele kenmerken kort
beschrijven.

2.2 Morfologische kenmerken van het sociaal netwerk

De mcrfologische kenmerken van het sociale netwerk vormen een eerste aan-
knopingspunt om het begrip sociaal netwerk als een analytisch instrument te
gebruiken. Zij stellen ons in staat om bepaalde patronen in een sociaal netwerk
te onderscheiden. Bij de bespreking van deze kenmerken zullen we ons voorna-
melijk baseren op Mitchell (1969).
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Ankerpunt (anchorage).
In tegenstelling tot het totale sociaal netwerk (cf. Barnes notie) heeft het
persoonlijke netwerk één individu centraal staan, waazomheen de direkte en
ind'~rekte sociale relaties als een netwerk gezien kunnen worden. Alle sociale
relaties in een dergelijk netwerk worden uiteindelijk bekeken in het licht van
hun betekenis voor die centrale figuur, het zogenaamde ankerpunt van het
netwerk.

Bereikbaarheid (reachability).
Dit begrip duidt op het aantal schakels dat voor elke willekeurige persoon
in het netwerk nodig is om wie dan ook binnen het netwerk te bereiken. Op
het eerste gezicht lijkt het alsof dit kenmerk alleen maar relevant is wanneer
een totaal sociaal netwerk onderwerp van studie is. Maar bij de studie van
persoonlijke netwerken is het ook een belangrijk gegeven, zeker wanneer de
interesse verder gaat dan de eerste ster, c.q. zone. Het gaat om de mate
waarin mensen die deel uitmaken van eenzelfde netwerk voor elkaar d'uekt
of indirekt bereikbaar zijn. In sociologische zin kunnen kanalen waarlangs
personen bereikt kunnen worden een belangrijke rol spelen bij de informa-
tieuitwisseling, opinieverspreiding, sociale kontrole en aktievcering. De mate
waarin deze kanalen via het ankerpunt lopen kan daarbij een relevant
gegeven zijn.

Uitgebreidheid (range).
Uit de behandeling van dit kenmerk door Mitchell blijkt duidelijk dat er nog
geen grote overeenstemming over bestaat. Bij het persoonlijke netwerk ver-
wijst het in ieder geval naar het totale aantal personen waarmee ego een rela-
tie heeft. Wanneer we dit beperken tot de primaire ster gaat het alleen om
het aantal personen waarmee een direkte relatie bestaat. Soms wordt dit
aantal gerelateerd aan het totale aantal personen in de secundaire en tertiaire
ster van het netwerk2).

Samenhang (density).
Met de samenhang wordt bedceld de proportie van de mogelijke relaties
welke ook bestaan. Het gaat dus om het aantal aanwezige verbindingslijnen
binnen een netwerk in verhouding tot het aantal mogelijke. We mogen de
samenhang niet verwarren met de bereikbaarheid. Over het algemeen is het
wel zo dat in netwerken met een grote samenhang meer mensen d'uekt be-
reikbaar zijn dan in netwerken met een geringe samenhang.

2.3 Interaktionele kenmerken van het sociaal netwerk

Zoals de term morfologisch suggereert, gaat het bij begrippen als ankerpunt,
bereikbaazheid, samenhang en uitgebreidheid om vormeigenschappen van het
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sociaal netwerk. Wanneer we echter het sociale handelen willen begrijpen worden
andere aspekten evenzeer belangrijk: de inhoud, richting, duurzaamheid, intensi-
teit en kontakt-frekwentie van de sociale interaktie. Ook deze interaktionele
kenmerken zullen we beknopt omschrijven.

Inhoud (content).
Vanuit sociologisch oogpunt is het meest belangrijke kenmerk van een socia-
le relatie de betekenis die de interaktiepartners aan hun handelen ten opzich-
te van elkaar geven.
Sociale relaties bestaan of komen tot stand met het oog op een bepaald dcel
of een bepaald belang dat door beiden meer of minder bewust wordt er-
kend. Deze inhoud kan bv. bestaan uit het verlenen van ekonomische
bijstand, de erkenning van verwantschapsverplichtingen of uit vriendschaps-
gevcelens.
Mitchell (1969) en Bames (1954) zijn er tce geneigd het persoonlijke net-
werk te beperken tot de sociale relaties van persoonlijke aazd. Bott spreekt
eveneens van de netwerken van vrienden, buren eu verwanten. Zij onder-
scheidt deze informele relaties van de `more specialized and fomial relation-
ships that aze maintained with doctors, clinics, school and so forth' (Bott,
1957: 102). Adrian Mayer (1966) daarentegen ziet een veel grotere scala van
grondslagen voor relaties in een persoonlijk netwerk, te weten verwantschap,
bercep, kaste, staat, godsdienst en ekonomische afhankelijkheid.
We hebben gesteld dat sociale relaties meestal gericht zijn op een bepaald
dcel of een bepaald belang. Hun inhoud bestaat dan uit de verwachtingen
die de partners ten opzichte van elkaaz hebben op grond van kenmerken die
de ander bezit. Soms echter wordt met de inhoud van een sociale relatie ook
de kommunikatie-inhoud van deze relatie aangeduid (bv. Epstein, 1961: 58)
en soms gaat het om de ruilinhoud wanneer er sprake is van een ruilrelatie in
strikte zin (bv. Kapferer, 1969: 212). Wheeldon (1969: 132) gebruikt het
begrip inhoud om de normatieve kontekst aan te duiden waarin de interak-
tie plaats vindt, zoals de aan het verwantschapssysteem gekoppelde verplich-
tingen, of de gemeenschappelijke geloofsopvattingen.
De betekenis blijkt afhankelijk van het onderzcek waarin het begrip inhoud
gehanteerd wordt. Voor ons onderzcek zal het begrip nog geoperationali-
seerd worden.

Richting (d'uectedness).
Tot nu toe hebben we in het midden gelaten ofde sociale relaties waarover
we spraken wederkerig waren of niet. Misschien lijkt dit op het eerste ge-
zicht met betrekking tot het persoonlijke netwerk een minder relevant
onderscheid. Toch mcet er een belangrijk verschíl zijn tussen netwerken
waarbinnen voomamelijk eenrichtingsrelaties bestaan en andere waarbinnen
grotendeels wederkerige relaties voorkomen. De positie van ego kan in het
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eerste geval een veel belangrijkere zijn dan in het tweede geval. Hij zal
immers soms als verbingsman moeten optreden.

Duurzaamheid (durability).
Sociale netwerken variën:n naar duurzaamheid van hun bestaan. Sommige
hebben een kort bestaan en vallen uiteen wanneer een bepaald doelbereikt
is. Andere, zoals het netwerk van familierelaties, bestaan vaak zolang de be-
treffende personen leven.

Intensiteit (intensity).
De intensiteit van een relatie in een persoonlijk sociaal netwerk kan men o.a.
aflezen aan de bereidheid van de betreffende partners om te voldoen aan
hun verplichtingen en aan de mate waarin ze zich vrij vcelen om hun rechten
te laten gelden. Hoewel er grote eensgezindheid lijkt te bestaan over de rele-
vantie van het begrip intensiteit voor het onderzcek van sociale relaties en
hun netwerken, is het moeilijk om een maat voor de intensiteit te vinden.

Frekwentie.
Als laatste interaktioneel kenmerk wordt door Mitchell gencemd de fre-
kwentie van het kontakt. Deze frekwentie van kontakt behceft niet te kor-
responderen met de intensiteit, hoewel er wel een samenhang bestaat (vgl.
Homans, 1966).

Op de bruikbaarheid en de operationaliseerbaarheid van de besproken kenmer-
ken gaan we nu nog niet in. Eerst volgen nog enkele konditionerende variabelen.

2.4 Konditionerende variabelen van het sociaal netwerk

Het bencemen van een groot aantal kenmerken van sociale netwerken wordt
wetenschappelijk vooral interessant wanneer we ook iets kunnen zeggen over de
omstandigheden waaronder die kenmerken zich zullen voordoen. Mitchell
fonnuleert dit aldus:
`Each personal network, therefore, will be unique though obviously influenced
by such factors as the social position of the person concerned and the social si-
tuation in which he is placed, the stage of the lifecycle he is at and a number of
purely idiosyncratic factors relating to the individual's personal history. But we
are interested in a systematic not an idiographic understanding of social beha-
viour. We must therefore consider the procedures by which unique linkages in
personal networks may be examined within a framework of systematic sociolo-
gical analysis' (Mitchell, 1969: 43).
In deze paragraaf zullen we enkele determinanten van posities in het sociaal net-
werk bekijken die ons belangrijk lijken voor een dergelijk systematisch inzicht.
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Leeftijd en geslacht zijn in het algemeen als detemvnanten van belang. De be-
langrijkheid van andere detemunanten zal afhangen van de inhoud van het so-
ciaal netwerk waarop men zijn belangstelling richt. In het familienetwerk kan het
belangrijk zijn dat men de oudste zoon is, in het netwerk van een produktie-afde-
ling dat men chef is. Ook kan het van belang zijn te specificeren naar de sociaal
ekonomische status van mensen die middels netwerkrelaties verbonden zijn
(Kàhler, 1974).
De positie in de levenscyclus vraagt apart aandacht. Zo merkte Mitchell (1969:
27) over de duurzaamheid van de sociale netwerken op dat deze netwerken in
bepaalde levensperioden kunnen inkrimpen en in andere perioden zich kunnen
uitbreiden (vgl. Lehr, 1974: 181; Shulman, 1975). Bij Babchuk en Booth (1969)
vinden we bovendien enige aanwijzingen dat deze perioden voor man en vrouw
niet dezelfde zijn.
Volgens Boissevain (1968: 20) korrespondeert met elke specifieke inhoud van
een sociaal netwerk een bepaald aktiviteitsveld. Een aktiviteitsveld omvat het ge-
heel van aktiviteiten dat door de gemeenschappelijke betrokkenheid op een
bepaalde inhoud van andere aktiviteitsvelden te onderscheiden is. Verschillen in
sociale netwerken worden dan ook gedeeltelijk verklaard door de uiteenlopende
betekenis van de verschillende aktiviteitsvelden. Bij de overgang van de ene naar
de andere levensperiode kunnen verschuivingen optreden in de betekenis van
deze aktiviteitsvelden.

2.5 Niveaus van abstraktie en hun analysemogelijkheden

Mitchell onderscheidt analyse-mogelijkheden op drie niveaus van abstraktie.
`The sequence of abstraction, after the initial act of observation, is from actual
behaviour to multiplex linkages in networks, from multiplex relationships to
what Barnes calls partial networks, that is in terms of a single specified content,
and from partial networks to the institutional structure' (Mitchell, 1969: 45).
Het eerste niveau van abstratie wordt, aldus Mitchell, bereikt bij de overgang van
het aktuele gedrag naar een beschrijving van relaties in een sociaal netwerk. Een
systematische weergave, op basis van observatie of aan de hand van antwoorden
op vragen, van de relaties binnen een sociaal netwerk kan men inderdaad als een
vorm van abstraktie aanduiden. De abstraktie gaat nog niet zover dat de verschil-
lende inhouden van de relaties van elkaar worden onderscheiden. Voorzover ver-
schillende inhouden aanwezig zijn spreekt men van multiplexe relaties. Wanneer
we echter de multiplexe relaties op grond van hun inhoud uiteen gaan rafelen,
kunnen een aantal uniplexe netwerken onderscheiden worden die onderling een
verschillende inhoud hebben. Meestal zullen deze netwerken, ook wel partiéle
netwerken gencemd, elkaar overlappen, in de zin dat sommige relaties deel uit-
maken van meer dan een van deze netwerken. Als derde niveau van abstraktie
ziet Mitchell dat de gemeenschappelijke kenmerken van een groot aantal partiéle
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netwerken met dezelfde inhoud inzicht geven in een bepaalde institutie en haar
struktuur.

Een analyse op deze niveaus van abstraktie kunnen we aan het volgende voor-
beeld illustreren. Stel dat er in de persoonlijke netwerken waarover we informa-
tie hebben, twee inhouden onderscheiden kunnen worden. Er zijn relaties die
voomamelijk vrijetijdsaktiviteiten, andere die voomamelijk hulpverlening als in-
houd hebben en sommige hebben beide als inhoud. Dit betekent dat in de per-
soonlijke netwerken twee partiéle netwerken onderscheiden kunnen worden en
dat men kan nagaan in hcevenre bv. het (partiéle) hulpverleningsnetwerk vooral
bestaat uit mensen in de buurt, van dezelfde leeftijd en hetzelfde geslacht.
Dit kan vervolgens inzicht geven in strukturele kenmerken van hulpverlenings-
situaties. De wijze waarop Adams (1967) tot een nadere typering van de familie-
en vriendenrelaties trachtte te komen sluit in zekere zin bij deze werkwijze aan
(zie 1.4.). Hoewel het zinvol lijkt om deze niveaus van abstraktie in de gegeven
volgorde te onderkennen kan men zich evenzeer een omgekeerde weg indenken.
Uitgaande van een bepaalde institutionele struktuur, bv. de verwantschapsrela-
ties, kan men proberen vast te stellen welke inhouden in deze relaties overheer-
sen en welke in geringe mate of niet aanwezig zijn. In deze zin kan ook een
vergelijkende analyse van familie-, vrienden- en burenrelaties worden uitgevcerd.
Deze werkwijze sluit meer aan bij hetgeen Litwak en Szelenyi (1969) met
betrekking tot de familie-, vrienden- en burenrelaties gedaan hebben (zie 1.4.).

2.6 Besluit

In dit hoofdstuk hebben we in het kort laten zien hce de sociaalnetwerk-oriën-
tatie in de sociologie zich ontwikkelde tot een analysemodel dat op een veelheid
van gebieden bruikbaar is. De morfologische en interaktionele kenmerken die
hiertoe aan een sociaal netwerk onderscheiden worden, zijn beknopt tcegelicht.
Het primaire sociaal netwerk, dat wij bij oude mensen bestuderen, is een voor-
beeld van een persoonlijk netwerk. Daarom hebben we ons bij de toelichting
vooral op dit soort netwerken gericht.
Bij de uitwerking van onze probleemstelling in het volgende hoofdstuk en bij de
operationalisering daarvan sluiten we zo nauw mogelijk aan bij de begrippen die
in dit hoofdstuk zijn behandeld. Het onderhavige onderzcek wijkt op vier be-
langrijke punten af van het merendeel van de studies waarin gebruik gemaakt
wordt van het sociaal netwerkmodel.
In de eerste plaats is het, voorzover ons bekend, de eerste keer dat met gebruik
van het sociaal netwerkmodel onderzcek wordt gedaan naar het geheel van de
primaire sociale relaties, de naaste familierelaties, de vrienden- en burenrelaties.
Zowel een beschrijving van het totale primaire sociaal netwerk als een vergelij-
kende analyse van de daarbinnen te onderscheiden soorten van primaire sociale
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relaties moeten ons een nader inzicht in dit gedeelte van de sociale werkelijkheid
verschaffen.
In de tweede plaats wijkt ons onderzcek af doordat wij een groot aantal netwer-
ken bestuderen. De meeste `netwerk studies' betreffen slechts één sociaal net-
werk. In dat geval worden meestal alle personen die in het netwerk van relaties
zijn opgenomen, benaderd voor informatie over het netwerk dat onderzocht
wordt.
Dit is een derde punt waarop onze netwerkstudie van de gebruikelijke procedure
afwijkt. Wij beschikken voor elk primair sociaal netwerk slechts over één infor-
mant. Eike respondent geeft ons de informatie over zijn primair sociaal netwerk.
Dit heeft uiteraard belangrijke methodologische implikaties waarop nog terug-
gekomen zal worden3).
Tenslotte zij opgemerkt dat men zich bij de `netwerk studies' die op één sociaal
netwerk betrekking hebben meestal beperkt tot een beschrijving. De gegevens
over de primaire sociale netwerken van 455 respondenten bieden echter verder-
gaande mogelijkheden. We nemen ons met name voor na te gaan in hceverre
enkele typen van primaire sociale netwerken te onderkennen zijn.
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3 Probleemstelling en operationalisatie

3.1 Inleiding

De gegevens waarop deze studie is gebaseerd zijn verzameld als onderdeel van
een veel omvangrijker onderzceksprojekt, uitgevcerd te Nijmegen van 1972-
1978 in het kader van het Gerontologisch Centrum. In dit onderzcek werd ge-
tracht de vraag te beantwoorden: `Welke faktoren van medische, sociale en in-
dividueel-psychologische aard belemmeren of bevorderen het aanpassingsproces
voor bejaarden bij de overgang naar verzorgingstehuizen en bejaardenwoningen,
en onder welke kondities komt deze aanpassing het best tot stand?'
Het onderzceksprojekt kenmerkte zich door een interdisciplinaire opzet. Bo-
vendien was het een longitudinaal onderzcek (looptijd 3 jaar) om het verplaat-
singsproces zoveel mogelijk als proces te kunnen bestuderen. De gegevens om-
trent de primaire sociale relaties van de bejaarden werden in het kader van dit
onderzceksprojekt als belangrijke onafhankelijke variabelen gezienl). Deze
studie beperkt zich tot de analyse van de gegevens over de prunaire sociale re-
laties welke bij de eerste waameming van het longitudinale projekt verkregen
zijn.

In een dergelijk interdisciplinair onderzceksprojekt naar de verplaatsingsproble-
matiek (Janmaat en Munnichs, 1971) zijn aan de omvang en uitwerking van de
verschíllende onderdelen uiteraard beperkingen gesteld. Het biedt echter even-
zeer mogelijkheden om de verkregen data niet alleen unidisciplinair op hun
waarde te tcetsen maar ook om de relevantie ervan in multidisciplinair verband
te wegen. Om dit zo gced mogelijk te realiseren werd een afzonderlijke pro-
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bleemstelling ontwikkeld voor het onderdeel primaire sociale relaties. Zij staat
in de onderhavige studie centraal (v.d. Heuvel, 1974).

3.2 Probleemstelling

Deze studie beoogt een exploratie van de primaire sociale relaties van oude
mensen. Het geheel van iemands primaire sociale relaties hebben we het primai-
re sociaal netwerk gencemd. Aan het slot van paragraaf 1.3. werd aan de hand
van recent verschenen studies geíllustreerd hce uiteenlopend de betekenis van
de relaties van oudere mensen met hun kinderen wordt gezien, ondanks het
veelvuldige onderzcek op dit terrein. Een verklaring hiervoor zou kunnen liggen
in het feit dat men zich te lang eenzijdig heeft beziggehouden met deze katego-
rie van relaties afzonderlijk. Bij dergelijk onderzcek zou men ook andere fami-
lierelaties mceten betrekken en primaire relaties met personen, die niet tot de
familie behoren (Gibson, 1972: 17). Onze probleemstelling behelst dan ook
een zodanige beschrijving van het primaire sociaal netwerk van oudere mensen
dat de belangrijkheid van de ouder-kind relaties ten opzichte van de andere
primaire relaties kan worden vastgesteld. Daarbij zal zowel aandacht besteed
worden aan een vergelijking van leeftijdshomogene en leeftijdsheterogene rela-
ties (vgl. 1.3.), als aan de vraag in hceverre er sprake is van een typisch eigen
betekenis van de onderscheiden relatiekategorieën (vgl. 1.4.).

De eerste stap tot de exploratie van de primaire sociale netwerken is vaststel-
len met welke personen iemand een primaire sociale relatie onderhoudt. Op
basis van gegevens over de gencemde personen en over de relatie met hen zal
gepoogd worden een aantal netwerkkenmerken te bepalen. Voorlopig onder-
scheiden we hierbij drie grcepen van netwerkkenmerken: de samenstellings-
kenmerken, morfologische kenmerken en de interaktionele kenmerken.
De eerste groep omvat kenmerken aLs de samenstelling van het primaire so-
ciaal netwerk naar relatiekategorieën. Bovendien rekenen we er enkele kenmer-
ken tce die gebaseerd zijn op achtergrondgegevens (geslacht, burgerlijke staat,
leeftijd) van de personen met wie een primaire relatie onderhouden wordt.
In het voorafgaande hoofdstuk werden een aantal morfologische en interaktio-
nele kenmerken omschreven. De operationalisering in de vragen hiervoor komt in
de volgende paragraaf aan de orde.
Wanneer eenmaal de netwerkkenmerken zijn vastgesteld en beschreven kunnen
deze onderling met elkaar in verband worden gebracht, zodat samenhangen
worden opgespoord en eventueel typologieën van primaire sociale netwerken
kunnen worden gekonstrueerd. Zowel de afzonderlijke netwerkkenmerken als
de eventueel te konstrueren typologieën kunnen tot slot gerelateerd worden
aan een selektie van sociologische, psychologische en gezondheidsgegevens die
ontleend worden aan het gencemde verplaatsingsonderzcek. Het betreft hier
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vooral gegevens over aspekten van sociaal, psychisch en lichamelijk welbevin-
den. Vraag is in hcevene er een samenhang bestaat tussen de kenmerken van
het primaire sociaal netwerk en deze gegevens over subjektief welbevinden. Een
eventuele samenhang betekent nog niet een kausaal verband tussen deze varia-
belen. Wel menen we op grond van een korrelatie-analyse van de gencemde
gegevens iets te kunnen zeggen over de vraag of de kenmerken van het primaire
sociaal netwerk zijn ingebed in een complexe samenhang van sociaal, psychisch
en lichamelijk welbevinden.

Onze exploratie van het primaire sociaal netwerk van oudere mensen valt aldus
iri de volgende vijf onderdelen uiteen:
- inventarisatie van het primaire sociaal netwerk.
- beschrijving en vergelijkende analyse van de onderscheiden soorten van re-

laties (analyse op relatieniveau).
- bepaling, beschrijving en vergelijkende analyse van de netwerkkenmerken, ge-

specificeerd voor deelnetwerken en partiële netwerken.
- analyse van de netwerkkenmerken met het oog op te konstrueren typen

van primaire sociaal netwerken.
- relatering van netwerkkenmerken aan andere sociologische alsmede aan

psychologische en medische variabelen.

3.3 Operationalisatie

In deze paragraaf stellen we de vragen op die aan de respondent worden voorge-
legd en welke hij voor alle personen waarmee hij een primaire sociale relatie on-
derhoudt mcet beantwoorden. Bovendien zullen een aantal vragen over de rela-
tie met deze personen worden geformuleerd.
Achtereenvolgens komen de vragen aan de orde die de samenstellingskenmer-
ken, de morfologische kenmerken en de interaktionele kenmerken van het
netwerk mceten opleveren. De gegevens over de personen met wie een primaire
sociale relatie wordt onderhouden en over de relatie met hen mceten zodanig
verwerkt worden dat zij als kenmerken van zijn primaire sociaal netwerk in de
analyse gehanteerd kunnen worden. De konstruktie van de netwerkkenmerken
zullen we in de loop van de analyse uitwerken. De nummers van de vragen
verwijzen naar de nummering in de vragenlijst (zie bijlage 1).

3.3.1 Vragen met het oog op samenstellingskenmerken

Het startpunt om tot informatie over het netwerk van de primaire sociale rela-
ties te komen vormde uiteraard een inventarisatie van de personen met wie een
primaire relatie wordt onderhouden. Bij het interview is de respondent eerst ge-
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vraagd naar de kinderen. De naaste familieleden zijn in twee kategorieën onder-
scheiden. Er is gevrdagd naar de broers en~of zussen die nog in leven zijn en
daarna is gevraagd of er nog andere familieleden zijn waarmee men regelmatig
omgaat2). Hierna moest de respondent zijn vrienden of gcede kennissen opge-
ven. De term goede kennissen is hierbij naast die van vrienden gebruikt omdat
het woord vriend in bepaalde milieus waarschijnlijk niet of veel minder ge-
bruikt wordt.
Tot slot is gevraagd naar de mensen in de buurt waarmee men vrij regelmatig
omgaat. Om te bereiken dat mensen die in de buurt wonen en als vriend of gce-
de kennis gezien worden (slechts) onder de kategorie van vrienden terecht ko-
men plaatsten we de vraag naar buren als laatste3).

De aanduiding van de laatste drie kategorieën is in eerste instantie vrij algemeen
gehouden. Bij `andere familieleden' en `buren' is voorzichtig een kriteríum ge-
specificeerd en het begrip vriend~gcede kennis is aan de interpretatie van de
respondent over gelaten. Hier dient zich het probleem aan een grens te trekken
tussen de relaties die primair zijn en relaties die niet primair zijn. Met uitzonde-
ring van een globale suggestie is het Vekken van de grens overgelaten aan de
respondent. We mogen aannemen dat de respondent juist die relaties selekteert
die voor hem het belangrijkst zijn. In hoeverre deze in strikte zin tot de primaire
sociale relaties gerekend mogen worden, kunnen we niet vaststellen. Het gemis
van een stringente operationele defmitie speelt ons hier parten. In de voorgestel-
de procedure menen we echter een aanvaardbare oplossing gevonden te hebben.

Aan de hand van het overzicht van het primaire sociaal netwerk is de respon-
dent voor elke relatie gevraagd naar het geslacht, de burgerlijke staat en de leef-
tijd van degene met wie de relatie onderhouden wordt (vragen 250, 251, 252).
Bovendien is bij de kinderen gevraagd naar het beroep; voor de zoons het eigen
beroep, voor de gehuwde dochters het bercep van de echtgenoot (vraag 265).
Het is immers gebleken dat de sociale mobiliteit de aard van de relaties tussen
oude mensen en hun kinderen kan beinvlceden (Aldous, 1965: 240; Litwak,
1960: 9; Guillemard en Lenoir, 1974: 141). Bij de vrienden en buren is voorts
gevraagd hce lang men elkaar al kende (vraag 266). Hierbij is het de vraag of de
langer bestaande relaties van grotere betekenis zijn dan de relaties die pas enke-
le jaren geleden ontstaan zijn.

3.3.2 Vragen met het oog op morfologische kenmerken

In hoofdstuk 2 hebben we een aantal vorm-aspekten van een sociaal netwerk
besproken. Het primaire sociaal netwerk zoals wij dat omschreven hebben be-
hoort tot de persoonlijke netwerken en heeft als zodanig een duidelijk anker-
punt in de respondent. Het gaat immers om de verzameling van primaire sociale
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relaties rond deze persoon. Bovendien is hij in ons onderzcek de enige infor-
mant over deze relaties. In termen van het sociaal netwerkmodel interesseren
we ons dus voor het door de respondent geviseerde geheel van primaire sociale
relaties om hem heen. Er is nog een ander morfologisch kenmerk dat hier slechts
aangestipt hceft te worden, n1. de bereikbaarheid. Gezien de betekenis die
hieraan gegeven is (zie 2.2.) lijkt het niet zinvol om dit als kenmerk van het primai-
re sociaal netwerk in dit onderzoek te betrekken. Het begrip primaire sociale
relatie impliceert immers dat de persoon, waarmee deze relatie wordt onderhou-
den voor de respondent d'uekt bereikbaar is.
Een morfologisch kenmerk dat voor het primair sociaal netwerk wel belangrijk
is, is de samenhang van het netwerk. De samenhang hebben we omschreven als
de mate waarin de relaties die in een sociaal netwerk aanwezig kunnen zijn er
ook zijn. Voor onze data van het primaire sociaal netwerk zou dit o.a. beteke-
nen of vrienden en buren waarmee de respondent een primaire sociale relatie
onderhoudt ook met elkaar een relatie hebben, en of zij eventueel een relatie
met bepaalde familieleden onderhouden. Er zijn diverse onderzoeksresultaten
die het belang van de samenhang van het sociaal netwerk illustreren (Bott,1957;
Kákiler, 1974).
Het is dan ook te betreuren, dat de noodzakelijke beperking in het aantal vra-
gen over de primaire sociale relaties het verhinderden de samenhang als ken-
merk van het primaire sociaal netwerk in ons onderzcek op te nemen. Om deze
op verantwoorde wijze vast te stellen zijn zoveel vragen vereist, dat besloten
mcest worden dit kenmerk niet in ons onderzcek op te nemen om de respondent
niet teveel te belasten.

Het morfologische kenmerk uitgebreidheid is impliciet reeds besproken. In
3.3.1. is aangegeven op welke wijze een overzicht verkregen werd van het pri-
maire sociaal netwerk van de respondent. Dit overzicht geeft aan hceveel pri-
maire sociale relaties de respondent onderhoudt, hetgeen we aanduiden als de
uitgebreidheid. Een in de literatuur nog niet gesignaleerd kenmerk dat hieraan
nauw verwant is, de geografische uitgebreidheid, betreft de ruimtelijke sprei-
ding van de primaire sociale relaties. Dit kenmerk wordt gebaseerd op de woon-
afstand tussen de respondent en de relatiepartner.
Bij de operationalisering van de woonafstand is deels uitgegaan van een subjek-
tief kriterium en deels van een objektief kriterium (vraag 259 en 260). Het
meest nabij zijn diegenen die inwonen. In de meeste gevallen zal dit kinderen
betreffen, doch ook andere personen waarmee men een primaire sociale relatie
heeft, kunnen bij de respondent inwonen. Zeer nabij zijn ook de personen die
in de buurt wonen. Hierbij is een voor de respondent eenvoudig kriterium ge-
hanteerd, nl. of de betreffende persoon voor de respondent binnen de afstand
van een kwartier lopen woont. Diegenen die niet inwonen en niet in de buurt
wonen maar wel binnen de gemeente van onderzcek, zijn ingedeeld in ka-
tegorie 3 van woonnabijheid. Bij de personen die niet in de gemeente van on-
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derzcek wonen, is gevrdagd naar de woonplaats. In achtereenvolgende grada-
ties van nabijheid zijn deze woonplaatsen gegrcepeerd tot aangrenzende ge-
meenten (4), regio gemeenten (5), de rest van Nederland (6) en buitenland (7)
4).

In ons onderzcek zijn dus twee morfologische kenmerken opgenomen de uitge-
breidheid en de geografische spreiding.

3.3.3 Vragen met het oog op de interaktionele ketunerken

In 2.3. zijn frekwentie, intensiteit, duurzaamheid, richting en inhoud als inter-
aktionele kenmerken van een sociaal netwerk beschreven. De meeste aandacht
zullen we in deze paragraaf besteden aan de operationalisering van de inhoud.
Eerst gaan we echter kort in op de andere interaktionele kenmerken.

Om iets over de frekwentie als interaktioneel kenmerk te weten te komen werd
voor alle personen, waarmee een primaire sociale relatie wordt onderhouden,
gevraagd: `Hoe vaak komt u bij elkaar op bezcek?' (vraag 267). Er wordt over
`op bezcek komen' gesproken om de kontakten die niet bij een van beiden thuis
(op straat, in winkels, e.d.) plaatsvinden uit te sluiten. Wel spreken we uitdrukke-
lijk van bij elkáár komen. Daar deze vraag voor elk van de relaties behorend tot
het primaire sociaal netwerk beantwoord mcest worden, zijn de antwoordmoge-
lijkheden zo eenvoudig mogelijk gehouden. De volgende antwoorden waren mo-
gelijk: dagelijks (1), meer malen per week (2), ongeveer eenmaal per week (3),
ongeveer eenmaal per maand (4), ongeveer eenmaal per half jaar (5), minder (6).
In twijfelgevallen werd gevraagd welke antwoordmogelijkheid het meest de situa-
tie benaderde.
De interaktionele kenmerken intensiteit, duurzaamheid en richting zijn in ons
onderzcek niet betrokken. Intensiteit en duurzaamheid zijn kenmerken die in
zekere mate in alle primaire sociale relaties verondersteld kunnen worden. Uiter-
aard sluit dit niet een zekere differentiatie van de primaire relaties van een res-
pondent op deze kenmerken uit. Om deze te achterhalen is een hjn meetinstru-
ment nodig dat voor elke relatie afzonderlijk gehanteerd zou mceten worden.
De compleaciteit en de omvang van zo'n onderzcek heeft ons genoopt ervan af te
zien. De richting van de tot een netwerk behorende relaties is in het kader van
ons onderzcek minder relevant. Enerzijds omdat men van primaire sociale rela-
ties mag aannemen dat ze wederzijds zijn en anderzijds omdat er slechts eenzijdi-
ge informatie (van de kant van de respondent) verkregen is zodat niet uitdrukke-
lijk vastgesteld is of er sprake is van een relatie die wederzijds als primair wordt
aangemerkt.

34



De inhoud van het primaire sociaal netwerk is het interaktionele kenmerk dat we
het meest zullen uitwerken. In paragraaf 2.3. hebben we met betrekking tot het
begrip inhoud gekonkludeerd dat de betekenis doorgaans sterk afhankelijk is van
het onderzcek waarin het gehanteerd wordt. In ons onderzcek ligt de nadruk op
hetgeen Gibson (1972: 17) aanduidt als de `behavioral measures'. Het gaat Gib-
son hierbij om hetgeen er binnen een relatie gebeurt en niet zozeer om hetgeen
men onder bepaalde omstandigheden zou willen dcen. Daarom is ons onderzcek
met name gericht op de aktiviteiten die er in het kader van de relaties van het
primaire sociaal netwerk plaatsvinden.
We zitten hiermee ook op het spoor van Boissevain (1968) die stelt dat met elke
specifieke inhoud van een sociaal netwerk een bepaald aktiviteitsveld korrespon-
deert. Vanuit deze oriëntatie zullen we in het vervolg op zcek gaan naar de speci-
fieke inhouden die we in deze studie relevant achten. Hoewel we gezien de na-
druk op de aktiviteiten die er tussen de relatiepartners plaatsvinden de specifieke
inhouden zouden willen aanduiden als objektieve relatie-inhouden, spreken we
kortheidshalve van relatie-inhouden.

Een gcede aanzet tot de operationele uitwerking van de relatie-inhouden vormt
het reeds vermelde artikel van litwak en Szelenyi (1969; zie 1.4.). Zij maakten
een vergelijkende struktureel-funktionele analyse van de familie-, vrienden- en
burenrelaties en meenden voor de drie soorten relaties vrij duidelijk verschillende
funkties te kunnen onderscheiden. Een dergelijke funktionele analyse kan zo-
doende aanleiding zijn om te spreken van inhoudelijke verschillen tussen familie-,
vrienden- en burenrelaties. Toch vertoont deze analyse ook een bepaalde eenzij-
digheid. Zij heeft slechts betrekking op - wat we zouden willen ncemen - de
instrumentele funktionaliteit. Het gaat hierbij om die aktiviteiten en gedragingen
binnen het kader van de relaties die vanwege hun praktisch resultaat van belang
zijn.
Iitwak en Szelenyi onderscheiden voor de familierelaties en voor de buren- en
vriendenrelaties elk een eigen terrein waarop met name hulpaktiviteiten uitgewis-
seld worden. De funktionaliteit van de primaire sociale relaties mogen we echter
niet beperken tot aktiviteiten die een praktisch resultaat opleveren. Er bestaat
ook nog een soort interrelationele funktionaliteit (Adams, 1967). We hebben
hierbij die vormen van omgang met ellcaar, en die gezamenlijke aktiviteiten op
het oog die niet instrumenteel zijn maar de betreffende mensen wel een gevcel
van integratie, van betrokkenheid en acceptatie kunnen geven en aldus een be-
langrijke funktie van de primaire sociale relaties vertegenwoordigen. Het zou van
eenzijdigheíd getuigen ons te beperken tot het instrumentele aspekt. Het onder-
scheid tussen de instrumentele en interrelationele funktionaliteit heeft een analy-
tisch karakter. Men kan zich een groot aantal aktiviteiten voorstellen welke soms
wat meer funktioneel in de ene zin en soms meer funktioneel in de andere zin
zijn. De instrumentele en interrelationele funktionaliteit kunnen niettemin met
onderscheiden aktiviteiten verbonden zijn hetgeen in de operationalisering tot
uitdrukking dient te komen.
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Een derde relatie-inhoud die in het kader van ons onderzcek belangrijk lijkt, is
de vraag of de relatie een sterk vertrouwelijk karakter heeft en persoonlijke
levensomstandigheden in de omgang betrokken worden. We zullen dit aspekt
aanduiden met de term intimiteit.
Daarnaast is nog een vraag tcegevcegd of inen op verjaazdagsvisite komt. Deze
vraag werd als startvraag genomen bij de vragen naar de relatie-inhouden. Ener-
zijds noopte de nogal aparte vraagprocedure (zie volgende alinea) tot een eerste
konkrete en eenvoudige startvraag. Anderzijds kan het antwoord op deze vraag
een eerste indikatie opleveren voor de verschillen die er binnen het primair
sociaal netwerk tussen de vijf relatiekategorieën gekonstateerd kunnen worden.
Tot zover de theoretische verantwoording van de vier relatie-inhouden die we in
onze studie zullen betrekken. Elk van deze relatie-inhouden zullen we nu in een
of ineer vragen mceten operationaliseren.
We hebben zojuist gezegd dat we ons bij het onderzcek naar de inhoud van de
primaire sociale relaties zouden richten op de aktiviteiten die er in het kader van
de relatie plaatsvinden. In deze aktiviteiten komt de inhoud van de relatie tot
uiting (Guillemard en Lenoir, 1974: 28). Het is echter geen eenvoudige zaak om
in een onderzcek als het onderhavige deze inhoud te achterhalen voor alle rela-
ties die tot iemands primaire sociaal netwerk behoren. Met name zou dit proble-
men geven wanneer voor elke relatie apazt naar deze inhoud gevraagd zou mce-
ten worden. Vandaar hebben we bij de vraag naaz de relatie-inhouden voor de
volgende procedure gekozen.
Voor elk van de relatie-inhouden, met uitzondering van het verjaardagsbezcek,
werden drie vragen geformuleerd. In deze vragen wordt zo konkreet mogelijk er
naar geinformeerd of bepaalde aktiviteiten in de relatie voorkomen. De vragen
worden echter zodanig gesteld dat ze niet voor elke relatie afzonderlijk herhaald
worden. Aan de hand van een overzicht van zijn primaire sociaal netwerk is aan
de respondent gevraagd om die relaties aan te geven waarvoor de betreffende
vraag bevestigend beantwoord kon worden. Zo werden bij de vraag: `wie van
deze mensen dcet weleens boodschappen voor u?', bijvoorbeeld twee kinderen
en een buurman aangekruist, of bij de vraag: `met wie van deze mensen kaart (of
skrabbelt) u weleens?', twee vrienden.
De operationalisatie van de relatie inhouden (relatie-inhoud-items) is hieronder
weergegeven. De termen intenelationele en instrumentele funktionaliteit werden
vervangen door begrippen die nauw aansluiten bij de operationalisatie.
1. verjaazdagsbezcek:

- Wie van deze mensen komen bij u op bezcek wanneer u jarig bent?
(vraag 253).

2. vrije tijd (interrelationele funktionaliteit):
- Met wie van deze mensen kaart (puzzelt, skrabbelt) u weleens? (vraag

254).
- Met wie van deze mensen gaat u weleens een dagje uit? (vraag 256).
- Met wie van deze mensen gaat u weleens wandelen, winkelen in de

stad? (vraag 262).
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3. hulp (instrumentele funktionaliteit):
- Wie helpt u weleens in de huishouding? (vraag 257).
- Wie dcet er weleens boodschappen voor u? (vraag 264).
- Wie helpt u weleens met klusjes (vuilniszak, timmeren, tuin)? (vraag

267).
4. intimiteit:

- Met wie van deze mensen kunt u echt vertrouwelijk praten? (vraag
255).

- Wie van deze mensen praat weleens met u over zijn problemen? (vraag
263).

- Met wie van deze mensenJpraat u weleens over uw zorgen, problemen,
mceilijkheden? (vraag 268).

3.4 Besluit

In dit hoofdstuk is onze probleemstelling in vijf onderdelen uiteengelegd. Ons
hoofddcel blijft een systematische verkenning van het primaire sociaal netwerk
van oudere mensen. We schenken daarbij echter ook aandacht aan de specifïeke
funkties van de kategorieën van primaire sociale relaties die in het primair sociaal
netwerk vertegenwoordigd kunnen zijn. Bovendien zullen we nagaan hce de
deelnetwerken zich ten opzichte van elkaar verhouden en hce de partiële deel-
netwerken zijn samengesteld. Op basis van een aantal netwerkkenmerken zullen
we de mogelijkheid van de konstruktie van typen van netwerken onderzceken.
Tot slot wordt de samenhang onderzocht tussen onze gegevens van het primaire
sociaal netwerk en andere sociologische, psychologische en gezondheidsvariabe-
len die alle een indikatie van het subjektief welbevinden zijn.
In het volgende hoofdstuk geven we eerst informatie over de uitvcering van het
onderzcek. In hoofdstuk 5 komt een eerste beschrijving van de onderzceksdata.
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4 De uitvoering van het onderzoek

Dit hoofdstuk gaat over de verzameling van de ondenceksgegevens. In de eerste
plaats zullen we ingaan op de selektie van de respondenten en op de werving van
de interviewsters en hun voorbereiding op het interviewen. Daarna geven we een
overzicht van de respondenten naar enkele demografische kenmerken. Tot slot
bespreken we de uitval.

4.1 Het verzamelen van de gegevens

Achtereenvolgens komen aan de orde de selektie van de respondenten en van de
interviewsters, de interviewtraining en de benadering van de respondenten.
In het onderzcek naar de verplaatsingsproblematiek bij bejaarden waarvan onze
studie een onderdeel vormde stond het verplaatsingsproces centraal. Enerzijds
komt dit tot uiting in de longitudinale opzet van het onderzcek: de oudere men-
sen worden gedurende enige jaren meermalen geinterviewd. Anderzijds komt dit
tot uiting in de keuze van de verschillende begingrcepen, die te zien zijn als mar-
keringspunten in het verplaatsingsproces. Er zijn de volgende begingroepen, ook
wel `onderzceksgroepen' gencemd:
a. De groep `recent verplaatsten'.

Deze onderzceksgroep betreft oudere mensen die kort geleden (ongeveer
één maand) zijn opgenomen in een verzorgingstehuis (N - 70)

b. De groep `wachilijst verzorgingstehuis geindiceerd'.
Deze groep bestaat uit ouderen die zich kort geleden hebben aangemeld
voor opname in een verzorgingstehuis en over wier opname positief is gead-
viseerd (N - 130).
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c. De groep `wachtlijst verzorgingstehuis aangehouden'.
Ook deze grcep heeft zich kort geleden aangemeld voor opname in een ver-
zorgingstehuis maaz de opnamekommissie heeft hun verzcek aangehouden
(N - 56).

d. De groep `wijkbejaazden'.
Dit is de groep van respondenten die niet verblijft in een verzorgingstehuis
of bejaazdenwoning en ook niet op een wachtlijst voor een van deze woon-
vormen staat. Zij wonen zelfstandig en hadden op het moment van onder-
zcek geen intenties om van woonvormen voor bejaazden gebruik te maken.
In het kader van het verplaatsingsonderzcek werd deze groep als een kontro-
legroep gezien (N - 98).

e. De groep `wachtlijst bejaazdenwoningen'.
Deze onderzceksgroep omvat degenen die zich hebben ingeschreven voor
een bejaardenwoning (N - 101).

De onderzceksgrcep der wijkbejaarden komt uit een drietal wijken van de ge-
meente en werd op aselekte wijze, naar geslacht, burgerlijke staat en naar 3 leef-
tijdsgroepen gestratificeerd, uit de bevolkingsadministratie der gemeente geno-
men. Dit gebeurde in de zomer van het jaar 1974. De keuze van de wijken was
zodanig dat er één wijk in voorkwam met relatief veel oudere mensen (13 pro-
cent), één wijk met ongeveer 7 procent en een met weinig ouderen (4 procent).
De andere onderzceksgroepen werden tussen augustus 1974 en september 1975
geleidelijk opgebouwd. De gemeente Nijmegen kende een centrale aanmelding
voor de wachtlijst voor een verzorgingstehuis. Van de mensen die zich opgaven,
werd een sociaal en medisch rapport opgemaakt voor de gemeenschappelijke
opnamekommissie. Op basis van deze rapporten werd vastgesteld of ze op de
wachtlijst geplaatst konden worden. Indien deze mensen geen bezwaar maakten,
werden hun namen doorgegeven aan de onderzcekers. Op gelijke wijze verliep de
procedure voor de recent verplaatsten. De onderzceksgroep van degenen die op
de wachtlijst voor een bejaazdenwoning stonden, werd verkregen via enkele
woningbouwverenigingen die ofwel reeds bejaardenwoningen beheerden en~of
binnenkort nieuwe bejaardenwoningen in beheer zouden krijgen.
Wij mceten er op wijzen dat de gegevens over het primaire sociaal netwerk voor
alle ondenceksgroepen betrekking hebben op de situatie van (nog) zelfstandig
wonende bejaazden. Voor de onderzoeksgroep der recent verplaatsten, die voor
het eerst geinterviewd werden een maand nadat ze opgenomen wazen, betekende
dit dat gevraagd werd naar de situatie kort voordat men verhuisde.

De dataverzameling in het onderzoek naaz de verplaatsingsproblematiek gebeur-
de vrijwel geheel in de vorm van een gestruktureerd interview. Een uitzondering
vormde het medisch gedeelte. Om een zo goed mogelijke interviewsituatie te
krijgen werd veel aandacht besteed aan de keuze van de personen die zouden
interviewen en aan hun voorbereiding en instruktie middels interviewtraining.
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Hoewel bij universitair ondencek vaak studenten worden ingeschakeld werd in
dit ondencek de voorkeur gegeven aan vrouwen van t 40-50 jarige leeftijd met
een middelbare opleiding. Gezien de leeftijd van de respondenten en de inhoud
der vragen, kon naar onze mening verwacht worden dat deze vrouwen meer ge-
schikte gesprekspartners zouden zijn dan studenten. 1~ ervaringen van Prof.
Shanas (Chicago) attendeerden ons hier opl). Bovendien werd het wenselijk ge-
acht dat dezelfde personen gedurende de loop van het onderzcek bij dezelfde
respondenten zouden komen. Het was reeds eerder gebleken dat dit met studen-
ten als interviewers voor een periode van drie jaar moeilijk realiseerbaar is2).
Uit een groep van ongeveer 80 vrouwen werden op grond van verkregen informa-
tie, naar aanleiding van een sollicitatiegesprek en middels een beoordeling geba-
seerd op een uitgebreide interviewtraining uiteindelijk 18 vrouwen als interview-
sters geselekteerd. De interviewtraining vond plaats in 2 grcepen en nam per
groep drie dagen in beslag.
Met behulp van de audio-visuele dienst werd een programma ontwikkeíd om de
vrouwen vertrouwd te maken met de interviewsituatie, met de rol van interview-
ster en met de vragenlijst. Bovendien werd uitgebreid aandacht bestaad aan mo-
gelijke foutenbronnen. Na een half jaar werd opnieuw een korte interviewtrai-
ning gegeven3).

Aan het leggen van kontakt met de respondenten werd eveneens veel aandacht
besteed. In eerste instantie kregen ze een brief waarin het dcel van het onder-
zoek werd aangegeven en een eerste vencek werd gedaan om aan het ondencek
mee te werken. Bovendien werd de komst aangekondigd van iemand die het
ondenoek nader zou toelichten. Indien bij dit eerste bezcek van de interviewster
bleek dat de bejaarde bereid was deel te nemen, werd een afspraak gemaakt voor
het interview. Deze vrij omslachtige werkwijze werd gehanteerd om de respon-
dent in alle rust het onderzcek te kunnen toelichten.
Gezien het longitudinale karakter van het ondencek en de splitsing in een so-
ciaal wetenschappelijk en een medisch gedeelte was een gedetaillèerde en uitge-
breide toelichting noodzakelijk. De respondenten hebben er recht op te weten
wat er van hen gevraagd wordt. Tegelijkertijd moest deze introduktie een moti-
verend karakter hebben omdat zo min mogelijk uitval wenselijk was. Dit leverde
ook het voordeel op dat na het introduktiebezcek respondent en interviewster
reeds enigszins op elkaar ingespeeld waren alvorens het interview plaatsvond.

4.2 De samenstelling van de respondentengroep

In de periode van 1 augustus 1974 tot 1 september 1975 werden de responden-
ten benaderd voor het eerste interview. Gezien de wijze waarop deze onder-
zoeksgrcepen tot stand zijn gekomen kan er geen sprake zijn van een representa-
tieve steekproef van de mensen van 65 jaar en ouder uit de gemeente van onder-
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zcek. Aan de hand van enkele samenvattende tabellen zullen we de samenstelling
van de totale respondentengroep naar geslacht, burgerlijke staat, leeftijd en in-
komen kort bespreken (vgl. Remmerswaal, 1976).
Uit tabel 4.1. blijkt dat het merendeel van de maruten gehuwd is. Van de vrou-
wen is het grootste gedeelte gehuwd geweest. Van alle respondenten tezamen is
meer dan de helft gehuwd geweest. Onder hen zijn slechts 9 respondenten die
gescheiden zijn, de anderen zijn weduwe of weduwnaar. De mannen zijn iets jon-
ger dan de vrouwen.
In de hogere inkomensgroepen komen naar verhouding meer mannen voor, in de
twee laagste inkomensgroepen meer vrouwen. Weduwen en weduwnaren zijn
meer in de lage inkomensgroepen te vinden (tabe14.2.).
In bijlage 2 is de samenstelling van de onderzceksgrcepen afzonderlijk weerge-
geven. De samenstelling van deze grcepen naar geslacht is zeer verschillend.

Tabe14.1. - Samenstelling van de totale respondentengroep naar geslacht, bur-
gerlijke staat en leeftijd in percentages

b~g leeftijdsgrcepen totaal
geslacht staat z 64 65-69 70-74 75-79 80-84 ~ 8S qo abs.

mannen gehuwd 0,4 9,S 9,7 6,8 3,S 0,7 30,5 139
geh. gew. 1,8 2,9 3,7 2,0 0,2 10,6 48
ongeh. 0,9 0,9 0,4 0,2 2,4 11

vrouwen gehuwd 2,9 3,S 1,8 0,4 8,6 39
geh. gew. 1,3 8,S 12,0 10,3 S,9 2,4 40,6 18S
ongeh. 0,2 1,8 2,4 1,5 0,7 0,7 ?,3 33

subtotaal mannen 0,4 12,1 13,4 11,0 S,S 1,1 43,5 198
vrouwen 1,5 13,2 18,0 13,6 7,0 3,1 S6,S 1S7

totaal 2,0 25,3 31,4 24,6 12,5 4,2 100,0 4S5

Bij degenen die recent verhuisd zijn naar een verzorgingstehuis en bij degenen die
zich aangemeld hebben voor de wachtlijst voor een verzorgingstehuis zijn de
vrouwen sterk in de meerderheid. Bij degenen die op de wachtlijst staan voor een
bejaardenwoning en bij de wijkbejaarden zijn er iets meer mannen dan vrouwen.
Wat betreft de burgerlijke staat zijn er eveneens grote verschillen tussen de on-
derzceksgrcepen. Bij degenen die recent verhuisd zijn naar een verzorgingstehuis
is meer dan 75 procent gehuwd geweest, waarbij de verhouding mannen-vrouwen
1 op 4 is. Bij degenen die zich hebben aangemeld voor de wachtlijst voor een
verzorgingstehuis is dit percentage 56,5 procent met eenzelfde verhouding van
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Tabel 4.2. - Samenstelling van de totale respondentengroep naar geslacht, bur-
gerlijke staat en inkomen in percentages

geslacht burg. inkomensgrcepen
staat

totaal

G f 701,- f 951,- f 1101,- 7 Io abs.
f 700,- tot tot tot f 1600,-

f 950,- f 1100,- I 1600,-

mannen gehuwd 0,2 5,9 12,3 10,4 3,3 32,1 136

geh. gew. 0,9 5,4 1,7 2,1 0,9 11,1 47

ongeh. 0,5 0,7 0,5 0,2 1,9 8

vrouwen gehuwd 2,6 2,8 2,8 0,5 8,7 37

geh. gew. 6,1 22,4 4,7 4,5 1,2 38,9 165

ongeh. 0,7 3,5 0,7 1,9 0,5 7,3 31

subtotaal mannen 1,6 12,0 14,5 12,5 4,4 45,1 191

vrouwen 6,8 28,5 8,2 9,2 2,2 54,9 233

totaal 8,5 40,6 22,6 21,7 6,6 100,0 4241

1) bij 31 respondenten is het inkomen onbekend

mannen en vrouwen. Bij deze onderzceksgroep zijn er in vergelijking met de

voorgaande meer gehuwde respondenten. De mannen die op de wachtlijst voor

een bejaardenwoning staan zijn bijna allemaal gehuwd, terwijl het merendeel van

de vrouwen in deze onderzceksgroep gehuwd geweest is. Bij de wijkbejaarden is

56,1 procent van de respondenten gehuwd en 32,6 procent gehuwd geweest,

onder de gehuwden zijn meer mannen en onder hen die gehuwd geweest zijn

bijna dubbel zoveel vrouwen als mannen.
De verdeling over de leeftijdsgrcepen verschilt eveneens in de onderzceksgroe-

pen. Bij degenen die recent verhuisd zijn naar een verzorgingstehuis is de modale

leeftijdsgroep 75-79 jaar, bij degenen die zich aanmeldden voor de wachtlijst

voor een verzorgingstehuis 70-75 jaar en bij degenen die op de wachtlijst voor
bejaardenwoningen staan 65-69 jaar. De verdeling over de leeftijdsgrcepen bij de

wijkbejaarden is door de selektie-procedure bepaald, waarbij gestreefd werd naar

drie leeftijdsgrcepen van gelijke omvang.

Naast de grote verschillen in samenstelling naar geslacht, burgerlijke staat en leef-

tijd tussen de onderzceksgroepen van degenen die recent verhuisd zijn naar een

verzorgingstehuis of zich aangemeld hebben voor een wachtlijst voor een verzor-

gingstehuis enerzijds en anderzijds de onderzceksgroepen van degenen die op een

wachtlijst voor een bejaardenwoning staan of tot de zg. wijkbejaarden behoren,

moeten we nog een ander belangrijk verschil tcelichten. Dit verschil zit in de aan-

leiding en procedure tot opname in een verzorgingstehuis.
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Wanneer oudere mensen zich voor de wachtlijst voor verzorgingstehuizen aan-
melden, moet een kommissie op grond van een rapport vaststellen of zij in aan-
merking komen voor opname op de wachtlijst. In dit rapport wordt een beoorde-
ling gegeven van een aantal levensomstandigheden van degene die zich aanmeldt.
De mate van sociaal isolement vormt in de beoordeling een zwaarwegende fak-
tor. Daarnaast kunnen gezondheidsproblemen, beperkte validiteit, psychische
indikaties of de woonsituatie een belangrijke reden tot opname zijn.
De respondenten die recent verhuisd zijn naar een verzorgingstehuis of zich aan-
meldden voor de wachtlijst voor een verzorgingstehuis zijn in een dergelijke
beoordelingsprocedure betrokken geweest. Een aantal respondenten uit deze
groepen zullen met name op grond van sociaal isolement op de wachtlijst opge-
nomen zijn.
Bij de respondenten die op een wachtlijst voor bejaardenwoningen staan wordt
een dergelijke beoordelingsprocedure niet gehanteerd. Deze wachtlijst kwam uit-
sluitend tot stand omdat de vraag naar bejaardenwoningen groter was dan het
aanbod. Iedereen kan zich als belangstellende voor een dergelijke woning bij een
van de plaatselijke woningbouwverenigingen aanmelden.
De verschillen in het tot stand komen van de onderzoeksgroepen kunnen voor de
interpretatie van onze onderzoeksbevindingen belangrijke konsekwenties heb-
ben. De sociale en~of psychische omstandigheden, en~of de gezondheidsproble-
men die doorgaans de reden tot een verhuizing naar een verzorgingstehuis vor-
men, zullen met name bij de respondenten die recent verhuisd zijn naar een ver-
zorgingstehuis of zich aanmeldden voor de wachtlijst voor een verzorgingstehuis
in ruimere mate worden aangetroffen dan bij de respondenten die tot een van de
andere onderzoeksgroepen behoren. Dit zou kunnen betekenen dat bij de res-
pondenten uit eerstgenoemde groepen het primaire sociaal netwerk zeer beperkt
van omvang zal zijn en~of minimaal funktioneert. Onder deze respondenten
kunnen er echter ook een aantal zijn wier primaire sociaal netwerk extra inten-
sief zal funktioneren in verband met de negatieve levensomstandigheden waarin
de reden tot de verhuizing naar een tehuis werd gevonden.
De hier aangegeven verschillen tussen de onderzoeksgroepen maken het nood-
zakelijk in het vervolg de onderzoeksgroepen soms afzonderlijk te bestuderen en
te analyseren.

Voor een gced inzicht in de wijze waarop de totale onderzoeksgroep tot stand is
gekomen volgt tot slot een overzicht van de oorzaken van uitval en van de daar-
bij behorende frekwenties.
Uit tabel 4.3. blijkt dat ruim de helft van de uitval toe te schrijven is aan de wei-
gering van de kandidaat-respondent. De twee voornaamste redenen voor een wei-
gering waren de volgende. Een aantal kandidaat-respondenten maakten bezwaar
tegen het medisch onderzoek, hetgeen uitgevoerd zou worden door een ervaren
verpleegster. Anderen zagen er tegenop om gedurende drie jaar tweemaal per
jaar aan dit onderacek mee te doen. De andere oorzaken van uitval liggen zeer
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Tabe14..3. - Ovenicht van de uitval naar oonaak

oorzaak uitval abs. qo

- weigering 104 55,3
- ziek 13 6,9
- verhuisd naar buiten gemeente 7 3,7

- onbereikbaar (elders bij familie, nooit thuis) 27 14,4

- in ziekenJverpleegtehuis of bejaardenwoning 17 9,1
- toegang geweigerd door niet-respondent 8 4,3

- overleden 6 3,2
- diversen 6 3,2

Totaal 188 100

Tabel 4.4. - Samenstelling van uitval, ondenoeksgroep en totaal benaderde
groep van respondenten, naargeslaeht en leeftijd

onderzoeks- totaal
uitval groep benaderd
abs. qo abs. qo abs. qo

geslacht man 76 28 198 72 274 100
vrouw 112 30 257 70 369 100

leeftijd 55 - 59 2 100 2 100
60 - 64 2 22 7 78 9 100
65 - 69 42 27 115 73 157 100
70 - 74 51 26 143 74 194 100
75 - 79 57 34 112 66 169 100
80 - 84 14 20 57 80 71 100
85 - 89 7 29 17 71 24 100
90 - 94 2 50 2 50 4 100
onbekend 13 100 13 100

totaal 188 29 455 71 643 100

gespreid, doch zijn merendeels oorzaken die bij onderzcek onder oudere mensen
regelmatig voor zullen komen.
In tabel 4.4. is de totaal benaderde grcep van respondenten zowel naar geslacht
als naar leeftijd opgesplitst in uitval en ondenceksgroep. Het blijkt dat 29 pro-
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cent van alle benaderde personen is uitgevallen. Voor een onderzceksgrcep van
oudere mensen in deze situatie waarbij de medewerking voor meerdere jaren ge-
vraagd werd, kan dit percentage als laag worden aangemerkt. Wat het uitvalsper-
centage betreft is er vrijwel geen verschil tussen mannen en vrouwen. Naar
leeftijdsgroepen bezien is het patroon van de uitval enigszins onregelmatig,
waarvoor de kleine aantallen in sommige leeftijdskategorieën mede als verklaring
kan worden gezien.
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5 Een eerste beschrijving van de
onderzoeksgegevens

De konstruktie van kenmerken van het primaire sociaal netwerk wordt nog even
uitgesteld. In dit en het volgende hoofdstuk vindt een analyse van de gegevens op
relatieniveau plaats. Dat wil zeggen dat de aandacht gericht is op kenmerken van
de primaire sociale relaties en van de relatiepartners, daaronder verstaan we de
personen waaimee de respondenten een primaire sociale relatie onderhouden.
In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk worden al deze kenmerken beschreven
met uitzondering van de relatie-inhouden. In de tweede paragraaf wordt nage-
gaan welke inhouden aanwezig zijn in de relaties tussen de respondent en zijn
relatiepartners uit het primaire sociaal netwerk. We trekken daartoe de antwoor-
den op de relatie-inhoud items samen tot scores op de relatie-inhouden. Bij de
beschrijving maken we steeds onderscheid tussen de relaties met kinderen,
broers~zussen, andere familieleden, vrienden en buren.

5.1 De gegevens op relatienivesu

In bijlage 3 zijn de frekwentieverdelingen weergegeven over alle variabelen, ge-
specificeerd naar relatiekategorie. In deze paragraaf zullen we de meest opvallen-
de punten hieruit signaleren.
Het blijkt, om te beginnen, dat de 455 respondenten in totaal 4794 personen
noemen waarmee ze een primaire sociale relatie onderhouden. Onder hen zijn er
1147 kinderen, 1150 broers~zussen, 980 andere familieleden (waaronder schoon-
broers~zussen, schoonzoons~dochters, kleinkinderen, ooms en tantes) 1037
vrienden en 480 buren
Van de relatiepartners is de meerderheid vrouw (57 procent). De vrouwen over-
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wegen het meest bij de andere familieleden en bij de vrienden en buren. Ook bij
de respondenten zijn iets meer vrouwen (S7,S procent) dan mannen.
Over de burgerlijke staat van de relatiepartners valt weinig op te merken. Onder
hen is 70 procent gehuwd. Zij die gehuwd geweest zijn vinden we voornamelijk
bij de broers~zussen, en bij de vrienden en buren. Dit is vanwege de samenhang
tussen burgerlijke staat en leeftijd. Van de broers en zussen is 68 procent ouder
dan 6S, van de vrienden SS procent en van de buren 46 procent. De spreiding
over de leeftijdsgroepen is bij de andere familieleden het grootst. De kinderen
behoren uiteraard grotendeels tot de jongere leeftijdsgroepen.
Bij onze literatuurstudie en probleemstelling hebben we veel aandacht geschon-
ken aan het al of niet leeftijdshomogeen zijn van relaties. Vandaar hebben we
voor ellce respondent het leeftijdsverschil berekend met elk van de relatiepartners
uit zijn primaire sociaal netwerk. Een samenvattend overcicht van de leeftijdsver-
schillen geeft tabel 5.1.

Tabel 5.1. - De leeftijdsverschillen tussen de respondent en de relatiepartners
waarmee een primaire sociale relatie wordt onderhouden, per relatiekategorie

leeftijdsverschillen: kind. bz~zu. and.fam. vrienden buren totaal

S jaar of ineer ouder
dan respondent 13 7 8 6 7
van 4 jaar ouder tot
6 jaar jonger dan
respondent 43 20 33 22 24
6 tot 16 jaaz jonger
dan respondent 35 21 26 26 21
16 tot 26 jaar,jonger
danrespondent 13 6 14 14 17 12
26 tot 36 jaar jonger
danrespondent 51 18 8 8 18
36 tot 46 jaar jonger
dan respondent 31 8 4 8 I 1
meer dan 45 jaar jonger
dan respondent 4 8 1 4 3
leeftijd onbekend 1 3 4 6 9 4

totaal qo 100 100 100 100 100 100
abs. 1147 1150 980 1037 480 4794

De leeftijdsverschillen vertonen bij de `andere familieleden' de grootste spreiding.
Het verschil in leeftijd tussen de kinderen en tussen de broers en zussen en de
respondent is door de aard van de relaties grotendeels gegeven. Bij de vrienden en

48



de buren ligt het anders. Wanneer we van leeftijdshomogene relaties spreken als
de relatiepartner hoogstens 15 jaar jonger is, dan blijkt 67 procent der relaties
met vrienden leeftijdshomogeen en met de buren 54 procent. Van 6 procent der
vrienden en van 9 procent der buren is de leeftijd onbekend. Dat de burenrelaties
minder leeftijdshomogeen zijn ligt voor de hand omdat men zijn buren als regel
niet kiest.

In 3.3.2. is aangegeven volgens welke kategorieën de woonafstand is ingedeeld.
Het blijkt dat het onderscheid tussen grensgemeenten en regiogemeenten niet
zinvol isl). In elk van beide gebieden woont 4 procent van de relatiepartners.
Inwonend is 3 procent van alle relatiepartners. Zoals verwacht is het percentage
inwonenden onder de kinderen het hoogst, nl. 6 procent, waaronder 38 zoons
en 29 dochters. Van de broers~zussen, andere familieleden en vrienden wonen
respektievelijk 3 procent, 2 procent en 2 procent bij een respondent in. Opval-
lend met betrekking tot de woonafstand is verder dat bijna de helft van de
vrienden binnen een kwartier lopen woont. Men krijgt de indruk dat een aantal
buren op den duur als vrienden beschouwd gaan worden. We zullen in het
vervolg nagaan in hoeverre de relaties met deze vrienden zich in hun betekenis
onderscheiden van de burenrelaties.

Tabel 5.2. - De antwoorden op de vraag `Hoe vaak komt u bij elkaar op bezoek?

abs. qo

dagelijks 393 8
enkele malen per week 581 12
ongeveer eenmaal per week 895 19
ongeveer eenmaal per maand 1093 23
ongeveer eenmaal per half jaar 863 18
minder 825 17
geen antwoord~niet ingevuld 144 3

totaal 4794 100

De frekwentie waarmee men bij elkaar op bezoek komt is in zes kategorieën
onderscheiden. De verdeling hierover is vrijwel normaal. De modale kategorie is
die waarbij men ongeveer eenmaal per maand bij elkaar op bezoek komt (tabel
5.2.).
Er zijn echter grote verschillen tussen de relatiekategorieën (bijlage 3).
Met 23 procent van de buren wordt dagelijks bezcek uitgewisseld, met 17 pro-
cent meer malen per week en met 18 procent wekelijks. Ook met de kinderen
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wordt vaker bezcek uitgewisseld: met 12 procent dagelijks, met 17 procent
meerdere malen per week en met 24 procent wekelijks. Hierbij zijn de inwonen-
den gerangschikt onder degenen die dagelijks op bezcek komen. Onder de
broers~zussen zijn er naar verhouding weinig die minstens wekelijk~ elkaar bezce-
ken. Met vrienden wisselt men vaker bezoek uit dan gemiddeld.

Tabel 5.3. - Het verschil in beroepsniveau tussen de kinderen en de ouders

beroepsniveauverschillen abs. !

- kind minstens 3 soa lagen hoger 302 26
- kind 2 soc. lagen hoger 125 11
- kind 1 soc. laag hoger 165 14
- kind gelijk soc. laag 130 11
- kind 1 soc. laag lager 46 4
- kind 2 soa lagen lager 24 2
- kind minstens 3 soc. lagen lager 6 .5
- beroep van vader en~of kind

onbekend of n.v.t. 349 31

Totaal 1147 100

Voor de kinderen is gevraagd naar het beroep omdat een sterke sociale mobiliteit
soms negatief inwerkt op de relatie met de ouders (Litwak, 1960; Guillemard en
Lenoir, 1974). In de vragenlijst werd het beroep genoteerd van de zoons, en van
de schoonzoons indien het een gehuwde dochter betrof. Op basis van deze sum-
miere informatie omtrent het beroep werden de kinderen ingedeeld volgens be-
roepenindeling van Van Tulder2). In deze indeling worden 6 niveaus onderschei-
den. Het merendeel der kinderen zit in de middeniveaus (3 en 4). Bij 28 procent
van de kinderen was het niet mogelijk om ze in te schalen op deze beroepeninde-
ling. Meestal was de infonnatie te summier. In een aantal gevallen waren de
kinderen niet in een beroep werkzaam. In tabe15.3. valt op dat naar verhouding
veel kinderen ten opzichte van hun ouders een grote stijging in beroepsniveau te
zien geven.

Voor de vrienden- en burenrelaties werd gevraagd hoe lang men elkaar kende. Bij
de vrienden blijkt dat men elkaar in 71 procent van de gevallen langer dan 5 jaar
kent en bij de buren in 59 procent van de gevallen. Bij beide relatiekategorieën is
deze informatie in een vrij groot aantal gevallen niet beschikbaar, voor vrienden
bij 16 procent en voor buren bij 15 procent niet.
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5.2 De inhoud van de relaties

In deze paragraaf is de vraag aan de orde of onze theoretische konstrukties wat
betreft de relatie-inhouden vrije tijd, hulp en intimiteit gerechtvaardigd blijken in
konfrontatie met de empirische gegevens. Voorts zullen de antwoorden op de
vragen over de relatie-inhouden gereduceerd worden tot samengestelde scores.
In bijlage 4 is een gedetailleerde beschrijving gegeven van analyses die met betrek-
king tot deze drie relatie-inhouden zijn uitgevoerd. In de eerste plaats werd na-
gegaan of de drie items, waarin een relatie-inhoud was geoperationaliseerd, vol-
doende samenhang vertoonden. Twee methoden werden hiervoor gehanteerd. Op
de drie bij elkaar horende items werd eerst een itemanalyse uitgevoerd om na te
gaan in hoeverre het verantwoord is de scores op deze items samen te vcegen.
Daartoe werd voor elk item de samenhang met de som der scores op de andere
items berekend. Indien deze korrelaties hoog genceg waren werd gekonkludeerd
dat de items op dezelfde inhoud betrekking hadden. Voor de items van de rela-
tie-inhoud vrije tijd variëren de samenhangen tussen .23 en .57, bij hulp tussen
.40 en .57 en voor intimiteit tussen .38 en .64. Gezien deze samenhangen werd
onderlinge verwantschap van de betreffende items aangenomen.
Als tweede methode werd een faktoranalyse (principale komponentenanalyse)
uitgevoerd over de betreffende 9 items. Uit bijlage 4 blijkt dat ook de resultaten
van deze analyse de theoretische konstruktie ondersteunen. In de faktoranalyse
waarbij drie faktoren gevraagd werden, hebben steeds de drie aan één relatie-
inhoud toegerekende items de hoogste lading op eenzelfde faktor, met uitzonde-
ring van één item (~vandelen~winkelen in de stad'). Op grond van de resultaten
van deze twee bewerkingen menen we voldoende aanwijzingen te hebben om
onze theoretische konstruktie te handhaven.
Konform deze konstruktie kunnen we nu voor elke relatie een samengestelde
score per relatie inhoud bepalen.
Een eerste poging daartoe werd ondernomen middels een deterministische scalo-
gramanalyse. Deze analyse leverde niet het gewenste resultaat op (zie bijlage 4).
Een tweede werkwijze, een eenvoudige sommatie van de scores per relatie-in-
houd, leverde moeílijkheden op in verband met het komplicerende effekt van het
aantal `niet van toepassing' antwoorden. Vandaar werd voor de volgende proce-
dure gekozen.
De items die we voor elk der relatie-inhouden hanteerden, kunnen we beschou-
wen als een beperkte en willekeurige selektie uit een groot aantal mogelijke items
op dat gebied. Een positief antwoord op een van de items wijst erop dat de be-
treffende inhoud in de relatie aanwezig is. We nemen dan ook aan dat een relatie
de betreffende inhoud heeft, indien deze relatie op minstens één item van een
bepaalde relatie-inhoud een positief antwoord gekregen heeft (bijlage 4~). Tabel
5.4. geeft een samenvattend overzicht van de resultaten van deze procedure.
In de relaties met de broers en zussen blijkt het percentage voor iedere relatie-
inhoud het laagst. In de relaties met de kinderen is dat voor drie relatie-inhouden
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het hoogst. Op het tenein van de vrijetijdsaktiviteiten hebben de vriendenrelaties
het hoogste percentage. Intimiteit komt in de relaties met de vrienden bijna even
vaak voor als in de relaties met de kinderen. Op het gebied van de hulpsverlening
evenaren de buren het dichtst de kinderen.

In hoevene is er een samenhang tussen de aanwezigheid van de vier relatie-inhou-
den in de primaire sociale relaties? Vanwege de zeer scheve verdelingen op de
relatie-inhouden hebben we afgezien van de berekening van konelatiematen
en geven we de voorkeur aan een verkenning van de patronen van positieve sco-
res op de vier relatie-inhouden.

Tabel 5.4. - De aanwezigheid van de relatie-inhouden in de relaties met kinde-
ren, broers~zussen, andere familieleden, vrienden en buren, in percentages

kind. br~zu and.fam. vrienden buren alle rel.

R1 - verjaazdagsbezoek 86 48 69 65 63 67
R2 - vrije tijd 32 13 19 35 16 24
R3 - hulp 30 S 12 12 25 16
R4 - intimiteit 65 37 45 64 44 52

In tabel 5.5. is het resultaat van deze bewerking te vinden. Geheel links zijn de
patronen van positieve en negatieve (t n.v.t.) scores welke per relatie kunnen
voorkomen, weergegeven4). Daamaast staan de percentages waarin deze patro-
nen per relatiekategorie voorkomen. Van de relaties met broers en zussen heeft
39 procent geen van de vier relatie-inhouden (patroon: 0 0 0 0). Voor de relaties
met de kinderen is dit percentage het laagst, 8 procent, voor die met de vrienden
14 procent. Voor alle relatiekategorieën geldt dat in meer dan de helft van de
relaties hulpverlening noch vrijetijdsaktiviteiten voorkomen. Dit blijkt uit de
som der percentages van de vier onderste patronen, welke 55 procent bedraagt
voor de relaties met de kinderen, 84 procent voor die met de broers en zussen,
74 procent voor die met de andere familieleden, 59 procent voor de relaties met
de vrienden en 65 procent voor die met de buren. Deze som is voor de broers en
zussen het hoogst.
Voorts valt op dat er naar verhouding tamelijk hoge percentages voorkomen bij
het patroon waarin alleen de relatie-inhoud hulp ontbreekt (0 1 1 1). Vooral de
16 procent bij de vriendenrelaties springt er op dit punt uit. In de relatie met
buren ontbreekt naar verhouding vaak de inhoud vrije tijds).
Tot slot moeten we op grond van tabel 5.5 . opmerken dat slechts een gering per-
centage der relaties gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van alle vier de re-
latie-inhouden. Het meest komen zij alle vier voor bij de relaties met de kinde-
ren, maar hierbij is de volgende kanttekening te maken.
Van de 1147 ouder-kind relaties worden er slechts 176 gekenmerkt door de
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Tabel S.S. - De patronen van aanwezigheid van de relatie-inhouden in de primai-
re sociale relaties

1- pos. kinderen broers andere vrienden buren Totaal
0- neg. t n.v.t. zussen familie 96 abs.

leden

R3 R2 R4 R11~

1 1 1 1 15 2 3 4 4 6 288
1 1 1 0 - - - 1 - - 18
1 1 0 1 2 - - - 1 - 32
1 1 0 0 - - - - 1 - 4
1 0 1 1 8 1 4 4 8 5 218
1 0 1 0 1 1 1 1 3 1 42
1 0 0 1 4 1 2 1 5 2 112
1 0 0 0 - - 1 1 4 1 43
0 1 1 1 12 7 9 16 6 11 504
0 1 1 0 1 1 1 5 1 2 77
0 1 0 1 2 3 5 6 3 4 175
0 1 0 0 - - - 2 1 1 41
0 0 1 1 24 16 20 23 16 20 975
0 0 1 0 4 10 7 11 6 8 370
0 0 0 1 19 19 25 11 21 19 899
0 0 0 0 8 39 22 14 20 20 996

Totaal ~ 100 100 100 100 100 100
abs. 1147 1150 980 1037 480

1) Voor de betekenisvan R1, R2, R3, en R4 zie tabe15.4.

4794

aanwezigheid van de vier relatie-inhouden. Er zijn 253 respondenten die kinde-
ren hebben en waarvoor hulpverlening van toepassing is. Uit verdere analyse is
gebleken dat er slechts 108 respondenten zijn waarbij de relaties met een of ineer
van de kinderen gekenmerkt worden door de aanwezigheid van de vier relatie-in-
houden.

Op basis van tabel 5.4. en 5.5. kunnen we voorlopig vaststellen dat de relaties
met de kinderen de belangrijkste kategorie der primaire sociale relaties vormen
voor de oude mensen die in ons onderzoek betrokken zijn. Daarnaast lijken de
relaties met de vrienden ook een zeer belangrijke kategorie te vormen, m.n. op
het gebied van de vrije tijd en intimiteit. De buren vervullen een belangrijke rol
op het tenrein van de hulp. De rol van de andere familieleden kan niet verwaar-
loosd worden, doch heeft een minder spec~ek karakter dan die der vrienden of
buren.
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6 De relatie-inhoud nader onderzocht;
een dyadenanalyse

6.1 Inleiding

Ons onderzoek naar het primaire sociaal netwerk van oudere mensen heeft twee
soorten gegevens opgeleverd, over de personen waarmee een primaire sociale
relatie onderhouden wordt en over de relaties tussen de respondent en deze per-
sonen. In de meeste gerontologische onderzcekingen zijn geen gedetailleerde
gegevens bekend over alle relaties die tot het primaire socíaal netwerk gerekend
worden, noch over alle personen waarmee de oudere mens dergelijke relaties
onderhoudt. Doorgaans zijn slechts algemene vragen gesteld over de kinderen,
over andere familieleden ofover vrienden en buren. In dat soort onderacek komt
men dan bijvoorbeeld hoogstens tot de konklusie dat oude mensen vaker door
hun kinderen dan door hun buren geholpen worden. Onze gegevens stellen ons in
staat tot meer genuanceerde uitspraken, zij het dat de selektie van onze respon-
denten generaliserende uitspraken niet toelaat.
In het voorgaande hoofdstuk hebben we reeds gezien dat over het algemeen in de
relaties met de kinderen de relatie~nhouden vaker voorkomen dan in de primaire
sociale relaties met andere personen. In dit hoofdstuk onderzceken we de vraag
in hcevene in sommige relaties vaker één bepaalde relatie-inhoud voorkomt dan
in andere. Men kan zich bijvoorbeeld afvragen of bepaalde relatie-inhouden vaker
voorkomen in relaties met mannen of inet vrouwen, in relaties met gehuwden of
met ongehuwden. Eveneens kunnen er verschillen zijn naar leeftijd en sociaal
ekonomische status. Bovendien zullen we nagaan in hceverre de frekwentie van
wederzijds bezcek, en de woonafstand van belang zijn voor de aanwezigheid van
relatie-inhouden. Komt b.v. intimiteit minder voor in relaties die over een grote-
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re afstand onderhouden moeten worden? Bij deze beschrijvende analyses zal een
vergelijking tussen de relatiekategorieën worden ingebouwd.
Voor deze analyses beschouwen we de relatie van de respondent met elk van de
door hem gencemde personen als een afzonderlijke dyade. Deze dyaden vormen
in dit hoofdstuk de eenheid van analyse. Aan deze dyaden zijn kenmerken van
de respondent te onderscheiden, kenmerken van de relatiepartner en kenmerken
van de relatie. Tot de kenmerken van de respondent en van de relatiepartner
worden gerekend geslacht, burgerlijke staat, leeftijd en beroepsniveau. Als ken-
merken van de relatie nemen we de frekwentie van wedenijds bezoek en de
woonafstand.
Eerst wordt een globale analyse uitgevcerd om de belangrijkste samenhangen
voor elk van de onderscheiden relatie-inhouden op het spoor te komen. Daarna
volgt een meer gerichte analyse, eneraijds toegespitst op een speciiilcatie naar
relatiekategorieën en anderzijds op de kenmerken van de respondent, van de
relatiepartner en van de relatie. Tot slot zullen we nog aandacht schenken aan
enkele verschillen tussen de respondent en de relatiepartner en de samenhang
daarvan met de aanwezigheid van de relatie-inhouden.

6.2 Waarmee hangt de aanwezigheid van een relatie-inhoud samen?

In deze paragraaf gaan we na welke kenmerken van de relatiepartner en welke
kenmerken van de relatie samenhangen met de aanwezigheid van een relatie-
inhoud. Deze samenhangen worden voor elke relatie-inhoud afzonderlijk onder-
zocht met behulp van een zogenaamde A.I.D. analyse.
De relatie-inhoud is afhankelijke variabele en het geslacht, de burgerlijke staat en
de leeftijd van de relatiepartner alsmede de woonafstand en de frekwentie waar-
mee men bezoek uitwisselt worden als onafhankelijke variabelen beschouwd.

De A.I.D. analyse omvat een reeks gelijksoortige stappen. Bij elke stap is de vol-
gende vraag aan de orde: Op welke manier is de `populatie' (in ons geval alle
dyaden tezamen) zodanig in twee groepen te splitsen dat deze twee grcepen op
het punt van de afhankelijke variabele maximaal verschillen? Vóor elke onafhan-
kelijke variabele wordt elke mogelijke tweedeling bekeken en die tweedeling ge-
kozen wellce tot een ma~cimaal verschil in de afhankelijke variabele leidt. Voor
elk van de gekonstrueerde groepen wordt de analyse voortgezet totdat opsplit-
sing niet meer zinvol is. Als criteria gelden hiervoor de grootte van de eindgrce-
pen en de hceveelheid verklaarde variantie die een verdere opsplitsing oplevert.
Het eindresultaat is de opsplitsing van de totale `populatie' in een aantal grcepen.
Sommige van deze groepen zullen een hoog of zeer hoog percentage dyaden
hebben waarin de betreffende relatie-inhoud voorkomt. Andere groepen hebben
een laag of zeer laag percentage van deze dyaden.
Ovenicht 6.1. geeft de eindgroepen die voor elke relatie-inhoud uit deze analyse
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Overzicht 6.1 - De eindgroepen welke resulteerden uit de A.I.D. analyse, per
relatie-inhoud

relatie-inhoud eindgrcepen ~o positief op n
betreffende
relatie-inhoud

VERIAAR- 1. wísselen eenmaal per maand of vaker bezoek
DAGS- uit en partner is 55 jaar of jonger 93 1271
BEZOEK 2. wisselen eenmaal per maand of vaker bezoek

uit en partner is ouder dan 55 jaar 77 1352
totaal 3. wisselen eenmaal per half jaaz bezoek uit 62 793
verklaarde 4. wisselen minder dan eenmaal per half jaar
variantie 26~o bezoek uit 24 680

TOTAAL 70 409611

VRIJE 1. wisselen eenmaal per week of vaker
TIJD bezoek uit 46 1439

2. wisselen eenmaal per maand bezoek uit 30 797
totaal 3. wisselen eenmaal per half jaar bezoek uit
verklaazde of minder 12 1165
variantie 10,4qo

TOTAAL 30 34011~

HULP 1. partner is 55 jaar of jonger en er wordt
dagelijks bezcek uitgewisseld 65 173

2. partner is 55 jaar of jonger en er wordt een
of ineer malen per week bezoek uitgewisseld 44 543

3. paztner is ouder dan 55 jaar en er wordt
meer malen per week of dagelijks bezoek
uitgewisseld 39 314

4. partner is ouder dan 55 jaar en er wordt
eenmaal per week bezoek uitgewisseld 18 302

5. wisselen eenmaal per maand bezoek uit
en partner is 55 jaar of jonger 25 313

6. wisselen eenmaal per maand bezoek uit en
totaal partner is ouder dan 55 jaar 8 394
verklaarde 7. wisselen eenmaal per half jaaz bezoek uit
variantie 20,Bq of minder 4 I087

TOTAAL 22 312611

INTIMITEIT 1. wisselen eenmaal per week of vaker bezoek uit 68 1626
2. wisselen eenmaal per maand of eenmaal per

totaal half jaaz bezoek uit 54 1757
verklaarde 3. wisselen minder dan eenmaal per jaar bezoek
variantie 8,4qo uit 26 685

TOTAAL 55 40681~

1) Voor de respondenten die een relatie-inhoud niet van toepassing verklaarden werden de
relatiegegevens uit de analyse gehouden.

resulteerden. Voor elk van de eindgroepen is het percentage met de betreffende
relatie-inhoud vermeld en de omvang van deze groepen. Per relatie-inhoud is
eveneens de totaal verklaarde variantie aangegeven. Uit de omschrijving van de
eindgroepen blijkt duidelijk dat de frekwentie waarmee bezoek wordt uitgewis-
seld een sterke samenhang vertoont met de aanwezigheid van een relatie-inhoud.
Voor de relatie-inhouden vrije tijd en intimiteit is alleen maar de bezoekfrekwen-
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tie van belang. Voor verjaardagsbezcek en hulp speelt de leeftijd nog een secun-
daire rol. Het is daarbij opvallend dat relaties met personen die ouder zijn
dan 55 jaar niet zo vaak deze relatie-inhouden hebben.

Uit deze analyse blijkt duidelijk dat de frekwentie waarmee bezcek wordt
uitgewisseld de sterkste samenhang vertoont met de aanwezigheid van de relatie-
inhouden. Het verband tussen deze twee variabelen ligt min of ineer voor de
hand, hoewel bij de formulering van de relatie-inhouditems niet verwezen is naar
de frekwentie waarmee de gencemde aktiviteiten worden verricht. Toch is het
resultaat van de analyses teleurstellend. De totale hceveelheden verklaarde
varianties zijn laag tot zeer laag. Geslacht, burgerlijke staat en woonafstand
spelen blijkbaar geen rol. Voor de woonafstand is dit wel verklaarbaar op grond
van de nauwe samenhang tussen woonafstand en frekwentie van bezoekl).
Aan de hand van overzicht 6.1. kunnen we nog wel vaststellen dat het percentage
relaties op het gebied van hulpverlening of vrije tijd verwaarloosbaar klein wordt
in die gevallen waatin met de relatiepartner slechts eenmaal of minder per half
jaar bezoek wordt uitgewisseld. Er zijn verder aanwijzingen dat soms het mins-
tens wekelijks, soms het minstens maandelijks uitwisselen van bezcek een kritie-
ke grens vormt voor de aanwezigheid van een relatie-inhoud. Wanneer men min-
der vaak bezoek uitwisselt, daalt het percentage relaties met een van de onder-
zochte inhouden zeer sterk. Bij de analyse op het niveau van het primaire sociaal
netwerk zullen we van deze bevinding gebruik maken.

6.3 Gelden de gevonden samenhangen ook voor de afzonderlijke relatiekate-
gorieën?

De samenhang tussen de aanwezigheid van een relatie-inhoud en de onafhanke-
lijke variabelen kan voor de vijf relatiekategorieën verschillend zijn. Het is dus
zaak deze samenhang ook per relatiekategorie te onderzoeken. Daarbij maken we
geen gebruik van een A.I.D. analyse. We geven de voorkeur aan een analyse van
de samenhang met elke onafhankelijke variabele afzonderlijk. We kunnen dan
bovendien rekening houden met het meetniveau van deze onafhankelijke variabe-
len. Voor de samenhang tussen de aanwezigheid van een relatie-inhoud en
woonafstand c.q. frekwentie van wedercijds bezcek berekenen we korrelatie-
koëfficienten. Bij de andere onafhankelijke variabelen worden percentages
vergeleken.

- Woonafstand en de frekwentie van wederzijds bezoek

Uit tabel 6.1. blijkt dat de samenhang van een relatie-inhoud met de woonaf-
stand voor elke relatiekategorie lager is dan die met de frekwentie waarmee
bezoek wordt uitgewisseld. Gezien de resultaten in de voorgaande paragraaf
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6.1 - De koëfficiënten (rp bis~ voor de samenhang tussen de aanwezigheid van
bepaalde relatie-inhouden en de woonafstand, en idem voor de frekwentie van
wedenijds bezoek

woonafstand frekwentie partiéle korr. partièle korr.
wedenijds frekw. bez. woonafstand
bezoek (uitschakeling (uitschakeling

woonafstand) frekw. bezoek)

VERJAARDAGSBEZOEK

- kinderen .29 .49 .41 .06
- broers~zussen .29 .48 .40 -.O1
- andere fam.leden .28 .45 .38 -.OS
- vrienden .14 .24 .20 -.04
- buren - .28 - -

VRIJE TIJD

- kinderen .10 .25 .24 .09
- broersjzussen .12 .34 .33 .10
- andere fam.leden .14 .34 .31 .04
- vrienden .11 .32 .31 .04
- buren - .17 - -

HULP

- kinderen .31 .39 .26 -.07

- broers~zussen .25 .43 .36 .002

- andere fam.leden .22 .34 .27 -.06
- vrienden .16 .36 .33 .Ol

- buren - .19 - -

INTIMITEIT

- kinderen .O1 .25 .32 .22

- broers~zussen .08 .28 .29 .11

- andere fam.leden .08 .23 .22 .OS

- vrienden .03 .15 .18 .11
- buren - .21 - -

hoeft dit niet te verbazen. Blijkbaar geldt het echter voor elk der relatiekatego-
rieën ongeveer in dezelfde mate. Het ziet er naar uit dat het meer of minder nabij
wonen slechts van beperkte betekenis is voor de inhoud van de primaire sociale
relaties. Voor wat betreft de verwantschapsrelaties is dit in overeenstemming met
de bevindingen van Irving (1975) en Ganzert ea. (1973).
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Er bestaat echter een nauwe samenhang tussen de woonafstand en de frekwentie
waanmee bezoek wordt uitgewisseld (Pearsonkorrelatie .54). Vandaar kunnen we
niet volstaan met een analyse van de samenhang van deze variabelen afzonderlijk
met de aanwezigheid van een relatie-inhoud. We zullen beider effekt in samen-
hang moeten bekijken. De berekening van partiële korrelatiekoëfficiënten onder-
streept de beperkte betekenis van de woonafstand. De samenhang tussen de fre-
kwentie waarmee bezoek wordt uitgewisseld en de aanwezigheid van een relatie-
inhoud vertoont slechts een lichte daling indien we de invloed van de woon-
afstand uitschakelen. In het omgekeerde geval verdwijnt de konrelatie vrijwel
geheel.

- Geslacht

Enerzijds vragen we ons af of het geslacht van de respondent samenhang ver-
toont met de aanwezigheid van de relatie-inhouden. Anderzijds is de vraag of er
verschil is tussen mannelijke en vrouwelijke dyadepartners. In beide gevallen be-
kijken we het voor de relatiekategorieën afzonderlijk.
In tabel 6.2. zijn de percentages weergegeven van de relaties waarin de onder-
zochte relatie-inhouden aanwezig zijn. De mannen krijgen vaker verjaardags-
bezoek van hun kinderen dan de vrouwen2). Bovendien komt het bij hen vaker
voor dat de kinderen meedoen in vrijetijdsaktiviteiten of hulpverlenen. Onder de
relatiepartners hebben de dochters op drie van de vier relatiegebieden signifikant
vaker relaties met de respondenten dan de zoons. Voor de andere relatiekatego-
rieën zijn er slechts zeer incidentele verschillen.
In de gerontologische literatuur komt de bijzondere rol van de dochters voor de
oude ouders herhaaldelijk naar voren (Riley, 1968: 543; Dooghe, 1970: 167).
Onze data ondersteunen deze opvatting, hoewel de verschillen naar onze mening
niet zo groot zijn dat van een exclusieve rol van de dochters sprake is.

- Burgerlijke staat

We hebben gezien dat het vergelijkend onderzoek naar de betekenis van de
onderscheiden relatiekategorieën nog zeldzaam is (zie 1.3.). Het onderzoek had
ofwel betrekking op de relatie tussen oude mensen en hun kinderen, ofwel op
vrienden- en~of burenrelaties van deze mensen.
Het eerste soort onderzoek werd alleen ondemomen bij gehuwde en gehuwd ge-
weest zijnde mensen, het laatste soort eveneens bij ongehuwden. Wij zullen niet
alleen nagaan of er verschillen zijn in de relaties met de kinderen tussen gehuw-
den en mensen die weduwe of weduwnaar zijn geworden, maar ook of er ver-
schillen zijn in de primaire sociale relaties met andere personen tussen gehuwde,
gehuwd geweest zijnde en ongehuwde oudere mensen. Daarnaast zullen we ver-
schillen opsporen tussen gehuwde, gehuwd geweest zijnde en ongehuwde dyade-
partners.
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Bij de ongehuwde respondenten zijn de broers en zussen signif'ilcant vaker van be-
lang dan bij de andere respondenten. Dit geldt voor drie relatie-inhouden (zie
tabel 6.2.). Eenzelfde verband doet zich voor bij de dyadepartners. Daar blijkt
dat in de relaties met de ongehuwde broers en zussen drie van de vier relatie-in-
houden sigrut~ikant vaker voorkomen. Blijkbaar krijgen de broer~zusrelaties onder
oudere verwanten hun grootste betekenis wanneer een van beiden ongehuwd is.

Tabel 6.2 - De aanwezigheid (in percentagesJ van de relatie-inhouden in de
dyaden van de respondenten en hun relatiepartners, naargeslacht en burgerlijke
staat en uitgesplitst voor de onderscheiden relatiekategorieën

GESLACHT BURGERLIJKESTAAT
voor:
RESPONDENTEN man vrouw sign.l~ geh. ongeh. geh.gew. sign.l~

VERJAARDAGSBEZOEK

- kinderen 91 87 x 91 - 87 x
- broers~zussen 47 53 47 68 50 xxx
- andere fam.leden 70 70 74 62 68 x
- vrienden 64 70 x 68 71 66
- buren 63 67 63 49 70 x

VRIJE TIJD

- kinderen 44 35 xx 40 - 38
- broers~zussen 17 18 15 21 19
- andere fam.leden 25 22 25 15 24
- vrienden 43 42 43 30 45 x
- buren 21 20 21 16 20

HULP

- kinderen 43 35 x 43 - 35 x

- broets~zussen 6 8 3 32 6 xxx

- andere fam.leden 17 14 14 20 16
- vrienden 17 16 23 21 12 xxx
- buren 33 33 29 39 33

INTIMITEIT

- kinderen 69 68 73 - 65 xx
- broers~zussen 43 36 x 41 53 35 xx
- andere fam.leden 57 37 xxx 54 38 41 xxx
- vrienden 65 66 68 69 63
- buren 44 46 47 49 43
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Tabel 6.2. - De aanwezigheid (in percentagesJ van de relatie-inhouden in de
dyaden van de respondenten en hun relatiepartners, naargeslacht en burgerlijke
staat en uitgesplits voor de onderscheiden relatiekategorieën (vervolgJ
voor:
DYADEPARTNERS

VERJAARDAGSBEZOEK

- kinderen 89 89 89 93 90

- broers~zussen 47 53 x 48 64 50 xx

- andere fam.leden 70 69 70 82 60 xx

- vrienden 64 70 x 69 65 65
- buren 59 68 66 56 67

VRIJE T[JD

- kinderen 33 45 xxx 38 52 27 x

- broers~zussen 15 19 16 28 18 x
- andere fam.leden 26 22 24 26 20
- vrienden 42 43 41 40 48
- buren 17 22 17 23 32 x

HULP

- kinderen 33 45 xxx 38 56 31 xx

- broers~zussen 7 7 6 26 4 xxx

- andere fam.leden 12 18 x 16 14 18
- vrienden 14 17 15 24 15
- buren 38 31 38 14 25 x

INTIMITEIT

- kinderen 64 73 xx 68 66 79
- broers~zussen 36 41 41 48 36
- andere fam.leden 45 47 46 48 50
- vrienden 61 68 x 65 62 69
- buren 40 48 42 47 51

1) Signif'ilcantieniveau ch'rkwadraatwaarde:
xxx: p C .O1
xx: .O1 G p C .OS
x:.05~ pC.10

Nadere analyse heeft ons echter geleerd dat het vermoedelijk niet zozeer gaat om
het ongehuwd zijn, maar meer om het kinderloos zijn. Het verschil in de relaties
met de broers en zussen blijkt immers nog sterker wanneer we de kinderloze res-
pondenten vergelijken met de respondenten die wel kinderen hebben3). In geval
er geen kinderen zijn, wordt geen alternatief gezocht in de vrienden- en~of bu-
renrelaties, maar onder de beschikbare verwanten.
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Drie van de vier relatie-inhouden komen signifikant vaker voor in de relaties van
gehuwde respondenten met hun kinderen en van mannen met hun kinderen. Dit
gegeven is echter gekontamineerd: onder de mannen in onze onderzceksgroep
zijn er meer gehuwden dan onder de vrouwen. Van de ongehuwde kinderen is
een groter gedeelte aktief op het tenein van hulpverlening en vrijetijdsbesteding
dan van de andere kinderen. Dit past in de gangbare opvatting dat ongehuwde
kinderen vaker met hun ouders blijven samen wonen en ook voor hen blijven
zorgen4).

- Leeftijd en beroepsniveau

Men zou kunnen verwachten dat voor de oudste respondenten de kinderen, bij-
voorbeeld op het gebied van de hulpverlening, van groter belang zijn. Daarente-
gen zouden vrienden eerder bij jongere respondenten in vrijetijdsaktiviteiten
betrokken kunnen zijn. Bij analyse blijkt echter dat onze gegevens dergelijke
verwachtingen niet ondersteunen. Ook tussen de leeftijd van de dyadepartners en
de aanwezigheid van relatie-inhouden bestaat geen systematisch verband. Er zijn
wel incidentele verschillen tussen sommige leeftijdsgroepen maar deze zijn niet li-
neair.
In de gerontologische literatuur is al vaak gekonstateerd dat een lagere sociaal
ekonomische status gepaard gaat met een hechtere familieband (Adams, 1970;
Lewis, 1971: 142; Lehr, 1974: 203). Dit verband is dan steeds vastgesteld op
basis van het beroepsniveau van de ouders. Uit onze data blijkt dit verband niet.
Daar wij echter ook het beroepsniveau van de kinderen weten kunnen we nagaan
of er een verband bestaat tussen de sociaal ekonomische status van de kinderen
en de relatie met hun ouders. Ook een dergelijk verband werd niet gevonden.

6.4 Wat is de betekenis van verschíllen tussen respondenten en relatiepartners?

Van beide partners in de dyaden hebben we gegevens over leeftijd en beroeps-
niveau. We hebben gezien dat noch leeftijd, noch bercepsniveau een systematisch
verband vertonen met de aanwezigheid van relaties met een bepaalde inhoud. Nu
willen we nagaan of verschillen in leeftijd of beroepsniveau tussen de responden-
ten en hun dyadepartners hierbij een rol spelen.

- Het verschil in beroepsniveau tussen ouders en hun kinderen.

Heeft de sociale mobiliteit effekt op de relatie tussen oude mensen en hun kin-
deren? Er zijn aanwijzingen dat een grote sociale mobiliteit negatief op deze rela-
tie inwerkt (Adams, 1970; Troll, 1971; Guillemard en Lenoir, 1974: 141). Aan
de hand van het beroepsniveau van de respondenten en dat van de kinderen
kunnen we de mate van sociale mobiliteit van de kinderen bepalen. Wanneer we
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deze in verband brengen met de aanwezigheid van de relatie-inhouden dan blijkt
er geen samenhang te zijn. De percentages voor de aanwezigheid van relatie in-
houden zijn voor de gradaties van sociale mobiliteit van de kinderen zeer wisse-
lend.

- Het leeftijdsverschil tussen de respondent en zijn vrienden en buren

In voorgaande hoofdstukken is gebleken dat we in deze studie sterk geinteres-
seerd zijn in de betekenis van leeftijdshomogene relaties voor oude mensen. In
hoofdstuk 5 kwam naar voren dat het merendeel der vrienden- en burenrelaties
een leeftijdshomogeen karakter heeft wanneer relaties als leeftijdshomogeen
worden beschouwd als de partner niet meer dan 15 jaar jonger is dan de respon-
dent.

Tabe16.3 - De aanwezigheid ( in percentagesJ van de onderscheiden inhouden in
de relaties rnet vrienden en buren, naar leeftijdsverschillen tussen de respondent
en zijn vrienden en buren

minder dan
minstens 5 jaaz ouder 6-16 16-26 26-36 36-46 minstens sign 11
5 jaar tot 6 jaar jaar jaar jaar jaat 46 jaar
ouder dan jonger dan jonger jonger jonger jonger jortget
respondent respondent

VERIAARDAGSBE20EK

- vrienden 63 70 64
- buren 62 66 78

71 68 65 50
61 18 69 65

VRIJE II1D
- vrienden 43 SI 46
- buren 14 28 25

HULP

38 19 19 30 xxx
t8 19 13 7

- vrienden 13 19 IS 13 IS 23 38
- buren 25 19 30 35 50 50 30 x

INTIMITEIT

- vrienden 53 68 68 61 72 59 70
- buren 48 45 52 39 53 42 45

1) signif'ilcantie niveau: zie tabe16.2.

De vraag is nu in hceven e hangt de aanwezigheid van bepaalde relatie-inhouden
samen met het leeftijdsverschil tussen de respondent en zijn relatiepartners.
Dit verband onderzceken we slechts voor de vrienden- en de burenrelaties omdat
bij de andere relatiekategorieën de leeftijdsverschillen te zeer bepaald zijn door
de aard van de relatie. Tabel 6.3. laat zien dat slechts op het terrein van de vrije-
tijdsaktiviteiten de leeftijdshomogene relaties van groter belang zijn. Voor de
vriendenrelaties is er sprake van een signifikant verband.
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Het feit dat op dit ten ein de gegevens het duidelijkst de betekenis van de relaties
tussen personen van ongeveer gelijke leeftijd onderstrepen, kan gezien worden als
een gedeeltelijke bevestiging van de bevindingen van Blau (1960) en van Rosow
(1967). Zij hebben laten zien dat de beschikbaarheid van leeftijdgenoten een
belangrijke voorwaarde vormt voor sociale integratie. Wij hebben geen informatie
over de beschikbaarheid van leeftijdgenoten maar het blijkt wel dat leeftijdgeno-
ten met betrekking tot vrijetijdsaktiviteiten een belangrijke rol vervullen.

6.5 Zijn vriendenrelaties van burenrelaties te onderscheiden?

Reeds in het vorige hoofdstuk is gekonstateerd dat bijna de helft van de vrienden
binnen een afstand van een kwartier lopen woont. Bovendien is gebleken dat
meer dan de helft van de respondenten geen buren noemt. Men kan zich afvragen
of de vrienden en buren elkaar als relatiekategorieën zozeer overlappen dat we
het onderscheid beter kunnen verwaarlozen. In de inhoud van de relaties blijkt er
echter een duidelijk verschil te zijn. De betekenis van de buren ligt meer op het
terrein van hulp en die van de vrienden meer op het terrein van vrije tijd en
intimiteit. Wanneer we de vrienden opsplitsen in vrienden die binnen een kwar-
tier lopen wonen en die verder weg wonen, dan kunnen we nagaan of het verschil
tussen de buren en de vrienden die binnen een kwartier lopen wonen, ver-
dwijnts). Uit tabel 6.4. blijkt dat er ook duidelijke verschillen zijn tussen de
inhoud van de relaties met buren en met vrienden die binnen loopafstand wo-
nen. De specifieke betekenis van de vrienden op het terrein van vrije tijd en inti-
miteit handhaaft zich. Wel verlenen de vrienden die binnen loopafstand wonen
vaker hulp dan de vrienden die verder weg wonen.

Tabel 6.4. - De aanwezigheid (in percentagesJ van de onderscheiden inhouden in
de relaties met buren, en met vrienden die binnen loopafstand wonen en die
verder weg wonen

buren vrienden vrienden
binnen die verder
loopafstand weg wonen

verjaardagsbezoek 65 72 63
vrije tïjd 20 49 37

hulp 33 23 10

intimiteit 45 65 65
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6.6 Samenvatting

In dit hoofdstuk hebben we op relatieniveau naar onze gegevens gekeken. Elke
primaire sociale relatie tussen de respondent en een andere persoon werd daarbij
als een afzonderlijke dyade beschouwd. Niet alleen de gegevens over de dyade-
partner werden in de analyse betrokken maar evenzeer enkele gegevens over de
respondent en de beschikbare informatie over de relatie.
Het is gebleken dat de aanwezigheid van bepaalde relatie-inhouden sterk samen-
hangt met de frekwentie van wederzijds bezcek. Dit geldt zowel voor het geheel
van alle dyaden als voor de dyaden gegroepeerd naar relatiekategorieën. De
woonafstand tussen de respondent en de dyadepartner is in deze van minder be-
tekenis.
Het onderzcek naar verband tussen de aanwezigheid van bepaalde relatie-inhou-
den en kenmerken van de respondent wijst uit dat in de relaties van de mannen
en de gehuwden onder de respondenten met hun kinderen de verschillende
relatie-inhouden vaker voorkomen dan in de relaties tussen andere respondenten
en hun kinderen. In de relaties met dochters komen drie relatie-inhouden vaker
voor dan in de relaties met zonen, maar de exclusieve rol die de dochter in de
literatuur soms krijgt tcebedeeld vindt naar onze mening in onze data toch geen
ondersteuning. Wat betreft de broer~zusrelaties zijn we tot de konklusie geko-
men dat deze met name van belang zijn wanneer ofwel de respondent ofwel de
dyadepartner ongehuwd is. Een vergelijking tussen respondenten met en zonder
kinderen leidde tot de konklusie dat de kinderloosheid van een van beiden
hierbij de belangrijkste faktor is.
De leeftijd blijkt voor de aanwezigheid van bepaalde relatie-inhouden van geen
betekenis, noch de leeftijd van de respondent, noch de leeftijd van de relatie-
partner. De betekenis van de sociaal ekonomische status van de respondent
voor de relatie met zijn kinderen die op grond van de literatuur werd verwacht
vindt in onze gegevens geen ondersteuning. Dit geldt eveneens voor de betekenis
van de sociale mobiliteit van de kinderen. De leeftijdshomogene vrienden- en
burenrelaties hebben niet op alle gebieden een grotere betekenis zoals weleens in
de literatuur gesuggereerd wordt. Alleen vrijetijdsaktiviteiten komen vaker voor
in leeftijdshomogene vriendenrelaties. Een vergelijking tussen de relaties met
buren en vrienden die binnen loopafstand wonen heeft ons geleerd dat het
niet gerechtvaardigd is om deze twee groepen samen te vcegen.

Tot slot een kanttekening bij de resultaten die uit onze analyse in dit hoofdstuk
naar voten zijn gekomen. Doordat een aantal verbanden die op grond van de
gerontologische literatuur verwacht mochten worden, niet in onze data terug te
vinden zijn, moeten de betreffende hypothesen opnieuw ter diskussie worden ge-
steld.
Het vrij unieke geheel van gegevens over het primaire sociaal netwerk dat ons in
staat stelde een analyse op relatieniveau uit te vceren, rechtvaardigt naar onze
mening twijfel aan de generaliseerbaarheid van konklusies uit eerder onderzcek.
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7 Naar een beschrijving van het
primaire sociaal netwerk

7.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de basis gelegd voor de beschrijving van het primaire so-
ciaal netwerk. Bij de probleemstelling in hoofdstuk 3 is reeds aangegeven dat het
vertalen van de door ons verzamelde gegevens in kenmerken van het primaire
sociaal netwerk niet zo eenvoudig zou zijn. De gegevens van de respondenten
over hun primaire sociale relaties moeten omgezet worden in kenmerken van het
primaire sociaal netwerk als geheel. Daarmee wordt dit netwerk eenheid van
analyse. Elk primair sociaal netwerk op zichzelf vormt een complex gegeven en
kan vanuit velerlei gezichtspunten beschreven worden.
Bij de analyse van onze gegevens gaat het niet om het unieke karakter van elk
primair sociaal netwerk afzonderlijk. We willen juist de primaire sociale netwer-
ken van onze respondenten op enkele punten vergelijken. Enkele voorbeelden
kunnen dit illustreren.
Er zijn respondenten die geen en respondenten die wel kinderen hebben. Men
kan zich afvragen of de vrienden bij respondenten zonder kinderen een andere
rol vervullen dan bij respondenten met kinderen. Of ligt het verschil niet zozeer
tussen deze twee groepen maar eerder tussen respondenten die geen kinderen
hebben waarmee ze minstens wekelijks bezoek uitwisselen en respondenten die
wel kinderen hebben waarmee ze wekelijks bezcek uitwisselen. Een andere vraag
is of er respondenten zijn die naast hun relaties met familieleden er geen met
vrienden of buren onderhouden. Wanneer deze situatie zich voordoet, houdt dat
dan verband met de omvang van de verwantenkring, of inet de nabijheid van een
groot aantal verwanten, of zijn er andere omstandigheden die daartoe aanleiding
kunnen zijn.
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Na de defuuëring van een aantal aan het sociaal netwerkmodel ontleende begrip-
pen die voor onze verdere analyse noodzakelijk zijn, zullen we enkele uitgangs-
punten formuleren voor de wijze waarop we het primaire sociaal netwerk zullen
beschrijven. Deze uitgangspunten hanteren we vervolgens bij de keuze en kon-
struktie van de beschrijvende netwerkkenmerken. De methodologische kantte-
keningen die bij de konstruktie van deze beschrijvende netwerkkenmerken ge-
maakt moeten worden zullen we in een bijlage opnemen.

7.2 Begrippenkader

In hoofdstuk 2 zijn in het kort de belangrijkste elementen van het sociaal net-
werkmodel besproken. Bij de probleemstelling en operationalisatie is aangegeven
welke gegevens wij in deze studie over het primaire sociaal netwerk van oudere
mensen zouden verzamelen. Alvorens aan de beschrijving van deze primaire so-
ciale netwerken te beginnen is het goed enkele begrippen te definiëren, zodat ze
in het vervolg zonder misverstanden te hanteren zijn.
Het primaire sociaal netwerk definiëren wij in deze studie als het geheel van pri-
maire sociale relaties die een respondent met een aantal personen onderhoudt.
De relaties met deze personen kunnen in een vijftal kategorieën worden onder-
gebracht, t.w. ouder-kind relaties, broer~zus relaties, relaties met andere familie-
leden, vriendenrelaties en burenrelaties. Van de relaties met kinderen en met
broers~zussen hebben we zonder meer aangenomen dat zij tot de primaire sociale
relaties gerekend kunnen worden. Voor de andere drie relatiekategorieën hebben
we de beslissing grotendeels aan de respondent overgelaten. Naast enige informa-
tie over de primaire sociale relaties als zodanig hebben we van de respondent ook
enige gegevens verkregen over de personen met wie deze primaire sociale relaties
worden onderhouden.
Het door ons in kaart gebrachte primaire sociaal netwerk is uiteraard slechts een
gedeelte van het aanwezige sociaal netwerk. Het betreft de stervormige weer-
gave van een aantal primaire sociale relaties tussen de respondent en mensen uit
zijn omgeving, zoals deze door de respondent worden waargenomen. We hebben
geen informatie over de onderlinge relaties van de personen waarmee de respon-
dent een primaire sociale relatie onderhoudt (de samenhang, zie 2), evenmin
hebben we infonnatie van deze personen over hun relatie met de respondent.

Overeenkomstig de vijf aangeduide relatiekategorieën onderscheiden we aan het
primaire sociaal netwerk vijf deelnetwerken. Het komt vaak voor dat niet alle vijf
deelnetwerken in iemands primaire sociaal netwerk vertegenwoordigd zijn. Som-
mige respondenten hebben geen kinderen, anderen zullen geen broers of zussen
meer hebben en geen vriendenrelaties onderhouden. Indien een deelnetwerk niet
vertegenwoordigd is, noemen we dit deelnetwerk leeg.
Het geheel van relaties in het primaire sociaal netwerk dat een bepaalde inhoud
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Schema 7.1. - Schematische voorstelling van een primair sociaalnetwerk zowel
naaraantalrelatiesper deelnetwerk als naarrelatie-inhouden
deelnetwerk der
andere fam. leden deelnetwerk der kinderen

deelnet-
werk der
broers~
zussen

V

'

deelnetwerk t~er vrienden

K - kinderen

B - brcers~zussen

F - andere familie leden

V- vrienden (in dit schema n.v.t.)

Bu- buren

deelnetwerk der buren

0

verjaardagabezcek

vrije tijd

hulp

intimiteit

heeft noemen we een partieel netwerk. In het kader van ons ondenoek spreken
we van de partiële netwerken ~erjaardagsbezoek', ~rije tijd', `hulp', en `intimi-
teit'. We kunnen deze partiële netwerken ook opsplitsen naar deelnetwerk en
deze aanduiden als partié?e deelnetwerken. Wanneer er bij een respondent nie-
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mand op verjaardagsbezoek komt, is het betreffende partiële netwerk leeg. In-
dien er van een bepaald deelnetwerk niemand op verjaardagsbezoek komt is het
partiële deelnetwerk leeg. In schema 7.1. zijn een aantal van deze begrippen aan
een konkreet primair sociaal netwerk geíllustreerd.

We zijn ervan uitgegaan dat de betekenis van elke (primaire) relatie tot uiting
komt in de inhoud van de relatie (Guillemard en Lenoir, 1974: 28). Het was ons
echter niet mogelijk om voor elke relatie naar de volle inhoud te vragen (vgl.
3.3.). We hebben een viertal punten geselekteerd: dit zijn de reeds besproken
relatie-inhouden. Het komt voor dat aan sommige primaire sociale relaties geen
van deze vier relatie-inhouden is toegekend. Het is echter niet uitgesloten dat
deze relaties andere inhouden hebben dan door ons waargenomen werden.
Vandaar zullen we deze relaties wel tot het primaire sociaal netwerk van de
betreffende respondent blijven rekenen, ook al behoren ze tot geen enkel par-
tieel netwerk waarover we informatie hebben.

7.3 Uitgangspunten voor de konstruktie van de beschrijvende netwerkkenmer-
ken

In paragraaf 3.2. is gesteld dat we met onze analyses niet alleen een beschrijving
van het primaire sociaal netwerk nastreven maar daarbij eveneens een vergelij-
kende analyse van de relatiekategorieën willen opnemen. Bij de konstruktie van
de beschrijvende netwerkkenmerken moeten we hien~nee rekening houden. In dit
licht komen we dan ook tot de volgende uitgangspunten voor de konstruktie van
de beschrijvende netwerkkenmerken.
1. Het eerste uitgangspunt is dat de beschrijvende netwerkkenmerken niet

alleen worden gekonstrueerd voor het totale primaire sociaal netwerk maar
ook voor de afzonderlijke deelnetwerken. Slechts door een systematische
vergelijking van de deelnetwerken in onze beschrijving van het primaire
sociaal netwerk in te bouwen, kunnen we misschien iets zeggen over de
relatieve betekenis van de onderscheiden relatiekategorieën.

2. De uitgebreidheid van de (deelMetwerken vormt een belangrijk aankno-
pingspunt. In de eerste plaats betreft dit de uitgebreidheid van de netwerken
in hun geheel.
Daarnaast kunnen we echter een aantal (deelmetwerken specificeren op
basis van bepaalde relatiekenmerken. Als relatiekenmerken kiezen we
allereerst de frekwentie van wederaijds bezoek en de woonafstand. Zo
ontstaat er bijvoorbeeld het deelnetwerk van relaties met broers en zussen
die binnen loopafstand wonen. De uitgebreidheid van deze naar woonaf-
stand of frekwentie van wederzijds bezoek gespecificeerde (deel)netwerken
kunnen we als netwerkkenmerk beschouwen.
Bij de dyadenanalyse is gebleken, dat frekwentie van wederzijds bezoek een
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sterke, en woonafstand een wat minder sterke samenhang vertoont met de
aanwezigheid van een bepaalde relatie-inhoud. Daar de kenmerken geslacht,
burgerlijke staat en leeftijd van de dyadepartners slechts incidenteel enige
samenhang met de relatie-inhouden lieten zien, zullen zij niet bij de kon-
struktie van de netwerkkenmerken betrokken wordenl). Naast de specifika-
tie van deelnetwerken naar woonafstand en frekwentie van wederzijds
bezoek kunnen de deelnetwerken gespecif'iceerd worden naar het aantal
relaties er in dat een bepaalde inhoud heeft. Deze gespecificeerde deelnet-
werken hebben we in het voorgaande gedefuueerd als partiële deelnetwer-
ken.

3. Voor uitspraken over de relatieve betekenis van de deelnetwerken vormt de
relatie-inhoud naar onze mening het belangrijkste criterium. Daarom zullen
we met betrekking tot de relatie-inhouden de deelnetwerken nog op een
tweede manier vergelijken. Hiervoor nemen we de proportie van een deel-
netwerk dat een bepaalde relatie-inhoud heeft. Deze proportie gebruiken we
als een index. We kunnen bijvoorbeeld de proportie van de ouder-kind
relaties waarin een bepaalde inhoud aanwezig is vergelijken met de proportie
van de broer~zus relaties waarin deze inhoud aanwezig is.

4. Benadrukken bovenstaande uitgangspunten de noodzaak van de konstruktie
van beschrijvende netwerkkenmerken per deelnetwerk, het laatste uitgangs-
punt is gericht op het primaire sociaal netwerk als geheel. Het gaat hierbij
om het vertegenwoordigd zijn van de deelnetwerken in het primaire sociaal
netwerk. In een groot aantal primaire sociale netwerken ontbreken een of
meer soorten primaire sociale relaties. Middels een beschrijving van de sa-
menstelling van het primaire sociaal netwerk naar deelnetwerken kunnen we
hierop de aandacht vestigen.

7.4 Drie soorten beschrijvende netwerkkenmerken

De bovengenoemde uitgangspunten leiden tot drie soorten beschrijvende net-
werkkenmerken3):
1. De uitgebreidheid
De uitgebreidheid van het totale primaire sociale netwerk en die van de deelnet-
werken zijn voor ons van belang. Elk van deze netwerken zullen we vervolgens
specificeren naar het aantal relaties binnen loopafstand en binnen de gemeente,
het aantal waarbinnen men minstens wekelijks en het aantal waarbinnen men
minstens maandelijks bezoek uitwisselt. De specif`ilcaties naar frekwentie van
bezoek worden gerechtvaardigd door de analyseresultaten van hoofdstuk 6. Bij
de A.I.D. analyses lag de kritische grens voor het meer of minder voorkomen van
een bepaalde relatie-inhoud vaak bij het wekelijks of bij het maandelijks bezoek
uitwisselen.
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2. De relatie-inhoudindex
In deze index wordt uitgedrukt de proportie van een deelnetwerk dat een be-
paalde relatie-inhoud heeft. Deze index moet ons in staat stellen de deelnetwer-
ken van een respondent onderling te vergelijken op het voorkomen van relaties
met een bepaalde inhoud. Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Laten we
aannemen dat een respondent vier kinderen heeft en twee vrienden. Nu blijkt dat
de relatie-inhoud vrije tijd in de relatie met één van de kinderen aanwezig is en in
de relaties met beide vrienden. Voor het deelnetwerk der kinderen is de index
van funktioneren 1~4 en voor de vrienden 1. Proportioneel gezien, participeert
een groter deel van de vrienden dan van de kinderen in de vrijetijdsaktiviteíten.
We kunnen ook zeggen dat bij deze respondent het participeren in de vrijetijds-
aktiviteten meer specifiek is voor de vrienden dan voor de kinderen2). Op deze
wijze willen we tot uitspraken komen over de relatieve betekenis van de deelnet-
werken in het primaire sociaal netwerk. Bovendien kunnen we voor elk van de
deelnetwerken een gemiddelde relatie-inhoudindex berekenen over alle respon-
denten.
3. De netwerkpatronen
Bij de netwerkpatronen gaat het om het middels een of ineer relaties vertegen-
woordigd zijn van de deelnetwerken in het primair sociaal netwerk.
Het vertegenwoordigd zijn van de deelnetwerken wordt in de vorm van patronen
weergegeven. Is een deelnetwerk vertegenwoordigd dan wordt dit aangeduid met
een 1 en indien een deelnetwerk leeg is krijgt het een 0. Een primair sociaal
netwerk waarbij in elk deelnetwerk minstens één relatie aanwezig is krijgt het
patroon 1 1 1 1 1, wanneer er alleen maar relaties met kinderen en buren zijn
dan ontstaat het patroon 1 0 0 0 1. In totaal kunnen er 32 patronen voorkomen
(zie tabe18.1. in bijlage 8).
Behalve de samenstelling van het totale primaire sociaal netwerk, zullen we op
gelijke wijze het primaire sociaal netwerk van relaties met personen binnen
loopafstand en binnen de gemeente, en het primaire sociaal netwerk van relaties
met personen waarmee minstens wekelijks dan wel maandelijks bezoek wordt
uitgewisseld, beschrijven. Van de partiële primaire sociale netwerken geven we
eveneens een dergelijke beschrijving.

Tot zover een eerste aanduiding van de beschrijvende netwerkkenmerken welke
achtereenvolgens in de hoofdstukken 8, 9 en 10 gebruikt zullen worden om het
primair sociaal netwerk te analyseren. Vanuit methodologisch oogpunt gezien
zitten er enige haken en ogen aan deze beschrijvende kenmerken. Voor een
uiteenzetting hiervan verwijzen we naar bijlage 5.
Voorzover mogelijk zullen we de beschrijving ook per deelnetwerk uitvoeren
zodat de vergelijking van de deelnetwerken tegelijkertijd aan haar trekken komt.
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8 De uitgebreidheid van het primaire
sociaal netwerk en van de deelnetwerken

8.1 Iiileid'mg

Een veel gehoorde opvatting is dat oudere mensen een geïsoleerd bestaan leiden.
Ondanks de resultaten van velerlei onderLOekingen (C.B.S., 1977:88; Lehr,
1974:192) die aantonen dat de omvang van de groep van gei'soleerden beperkt is,
leidt het vooroordeel een hazdnekkig bestaan. Doorgaans heeft men daarbij
bepaalde groepen van ouderen op het oog. Onder de ongehuwden, de weduwen
en weduwnazen en de kinderloze gehuwden zou isolement het meest voorkomen.
De beschrijving van de uitgebreidheid van het primaire sociaal netwerk en van de
deelnetwerken in de volgende pazagraaf geeft op dit punt inzicht in de situatie
van onze respondenten. We zullen zien dat het aantal relaties per respondent
sterk uiteenloopt. Ook de naar woonafstand en frekwentie van wederzijds
bezoek gespecificeerde deelnetwerken variéren sterk in uitgebreidheid. Er zijn
daarbij interessante verschillen tussen de deelnetwerken te signaleren. Zoals
bekend is de onderzoeksgrcep niet representatief voor de bevolking van 65 jaar
en ouder in de gemeente van onderLOek. Meer dan de helft van hen is recent
opgenomen in een verzorgingstehuis of heeft zelf te kennen gegeven opgenomen
te willen worden. Het valt dan ook niet te verwachten dat onze bevindingen in
gunstige zin vertekend zullen zijn.
Een tweede vraag is in hceverre er samenhang bestaat tussen de uitgebreidheid
van de deelnetwerken. Kompenseren mensen die geen of weinig kinderen heb-
ben, het gemis aan deze relaties door het onderhouden van een groot aantal
vrienden- en~of burenrelaties? Of is de frekwentie van wederzijds bezcek tussen
ouders en kinderen hiervoor van meer belang dan het al of niet hebben van kin-
deren?
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Tot slot wordt de samenhang met enkele sociaaldemografische variabelen
onderzocht. Zijn het inderdaad meestal de alleenstaanden die relatief gei'soleerd
zijn? Komt dat meer voor bij de oudere dan bij de jongere bejaarden? Is er ook
verschil naar sociale klasse? Zowel voor het totale primaire sociaal netwerk als
voor de deelnetwerken zullen we deze vragen onder ogen zien.

Een belangrijk onderdeel van de probleemstelling is de vergelijkende analyse van
de afzonderlijke deelnetwerken van het primaire sociaal netwerk. Vandaar dat
we de bewerkingen steeds ook per deelnetwerk uitvceren. Het volgende moeten
we hierbij gced voor ogen houden. Wanneer het deelnetwerk der ouder-kind rela-
ties ter sprake is gaat het over de 346 respondenten die een of ineer kinderen
hebben. Wanneer het deelnetwerk der broer~zus relaties aan de orde is gaat het
over de 374 respondenten die een of ineer broers~zussen hebben. Deze twee
groepen van respondenten zullen elkaar grotendeels overlappen, voor een klein
gedeelte zullen ze echter niet samenvallen. VoorLOVer we in dit hoofdstuk verge-
lijkingen maken tussen het deelnetwerk der ouder-kind relaties en dat der broer~
zus relaties heeft dit dus niet betrekking op dezelfde respondenten. Het gaat
daarbij om de uitgebreidheid van het deelnetwerk der ouder-kind relaties van
respondenten met kinderen in vergelijking tot de uitgebreidheid van het deelnet-
werk der broer~zus relaties van respondenten met broers~zussen. Het feit dat res-
pondentengroepen deels samenvallen en deels niet, geldt mutatis mutandis even-
eens voor de repondenten met andere familieleden, met vrienden en buren.

8.2 Eerste beschrijving van de uitgebreidheid

We willen er geen misverstand over laten bestaan dat de uitgebreidheid van het
primaire sociaal netwerk een kenmerk van slechts beperkte betekenis is. Het zijn
meer de inhoud en de kwaliteit van de relaties die tellen dan het aantal relaties
dat men heeft. Zoals reeds gebleken is vinden we meer aandacht voor de kwali-
teit van de relatie in het gerontologisch onderzoek noodzakelijk. Toch kan een
analyse van de uitgebreidheid een heel eigen betekenis hebben. Dit is aan het
volgende te illustreren.
In 1973 beschreef Shanas resultaten van een intemationaal vergelijkend onder-
zoek naar de relaties van oudere mensen met hun kinderen, gehouden in Dene-
marken, Groot Brittannië, de Verenigde Staten, Polen, Yoegoslavië en Israël. Een
van de bevindingen was dat 71 tot 80 procent van de ouders die niet samen-
woonden met hun kinderen minstens een van de kinderen de week voorafgaande
aan het interview gezien had. Shanas trekt hieruit de konklusie dat er een geringe
sociaal-emotionele afstand bestaat tussen de generaties in het verwantschapssys-
teem. Afgezien van de vraag of inen de frekwentie waarmee men elkaar ziet mag
interpreteren als een maat van sociaal~motionele afstand, zijn er nog andere
vraagtekens. In ieder geval lijkt het wat voorbarig om te konkluderen dat er van
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een intensief kontakt tussen de generaties sprake is. Er kunnen immers zeer ver-
schillende situaties schuil gaan achter de bevinding van Shanas. Onder de oude
mensen die zeiden de laatste week minstens één kind gezien te hebben zullen er
zijn met één kind, met twee en met meer kinderen. Het is gced mogelijk dat er
naast dat ene kind waarmee men wekelijks kontakt heeft, een of ineer kinderen
zijn waarmee men zelden of nooit kontakt heeft. Naar de beleving van de ouders
zal dit in veel gevallen een onbevredigende situatie zijn. Indien men informatie
heeft over het aantal kinderen en over de frekwentie van bezoek uitwisselen met
elk van deze kinderen, zal men zich niet zo snel tot voorbarige konklusies laten
verleiden. Het noodzaakt echter wel tot een vrij gedetailleerde analyse en be-
schrijving.

Uit tabel 8.1. blijkt dat bij 10 procent van de respondenten het primaire sociaal
netwerk van zeer beperkte omvang is, 4 relaties of minder. Een geringe omvang
komt nog veel vaker voor bij de naar woonafstand en wederzijds bezcek gespeci-
ficeerde netwerken. Veertien procent van de respondenten heeft binnen loop-
afstand met niemand een primaire sociale relatie en voor 59 procent is dit vier
of minder. Blijkbaar is het primaire sociaal netwerk voortover het gaat om rela-
tiepartners die binnen loopafstand wonen voor driekwart van de respondenten
van geringe omvang. Tien procent van de respondenten wisselt met niemand
wekelijks bezoek uit, 25 procent slechts met een of twee mensen.

Tabel 8.1. - De uitgebreidheid van het totale primaire sociaal netwerk en de uit-
gebreidheid van dit netwerk gespecificeerd naar woonafstand en frekwentie van
wederzijds bezcek, in percentages

het primaire sociaal netwerk

uitgebreidheid totaal binnen binnen voorzover voorzover
loop- gemeente minstens weke- minstens

(-aantal relaties) afstand lijks bezoek maandelijks
uitgewisseld bezoek

uitgewisseld

0 14 2 10 4

1-2 3 32 13 25 11

3-4 7 27 18 25 19

S6 12 13 20 23 21

7-10 34 12 32 14 32

11-14 25 2 11 3 9
a 15 19 - 4 - 4

TOTAAL (~) 100 100 100 100 100
(abs.) 455 455 455 455 455
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De uitgebreidheid van de deelnetwerken loopt eveneens nogal uiteen (zie tabel
8.2.). Van het totaal aantal respondenten heeft 24 procent geen kinderen. Hier-
onder vallen zowel de ongehuwden als gehuwden zonder kinderen. Van degenen
die kinderen hebben heeft 55 procent drie of ineer kinderen. Het percentage
respondenten met drie of ineer relaties is voor de andere deelnetwerken steeds
lager. Het blijkt dat het deelnetwerk der vriendenrelaties meestal omvangrijker is
dan het deelnetwerk der burenrelaties. De vraagprocedure kan hierin een rol
gespeeld hebben (zie 3.3.3.).

Tabel 8.2. - De uitgebreidheid van de deelnetwerken van het primair sociaal
netwerk, in percentages.

uitgebreidheid
deelnet werken der primaire relaties met:

(-aantal relaties) kinderen broers~ andere vrienden buren
zussen familieleden

1 17 25 28 16 35
2 28 23 24 31 30
3 I8 16 12 16 15
4 12 14 12 14 11
5 9 10 8 8 4
6 8 6 7 6 3

7 of ineer 8 6 9 9 2

totaal (9'0) 100 100 100 100 100
(abs.) 346 374 321 323 203

geen (abs.) 109 81 134 132 252

TOTAAL 455 455 455 455 455

Grafiek 8.1. geeft een overzicht van de uitgebreidheid van de naar woonafstand
en frekwentie van wederzijds bezoek gespecifïceerde deelnetwerken. De grafische
weergave laat een gemakkelijke vergelijking van de deelnetwerken toe. Van de
respondenten met broers en~of zussen heeft ongeveer 75 procent geen enkele
broer of zus binnen loopafstand wonen. Ook bij de andere gespecif'iceerde deel-
netwerken en bij de partiële deelnetwerken zijn de broers~zussen zeer vaak niet
vertegenwoordigd. Gezien de resultaten bij de dyadenanalyse in hoofdstuk 5 en
6 is dit niet verrassend. Onze konklusie is dat in het primaire sociaal netwerk het
deelnetwerk der broer~zus relaties voor het merendeel van onze respondenten op
de achtergrond blijft. In hoeverre bepaalde groepen van respondenten hierop een
uitzondering vormen zullen we nog zien. Deze konklusie geldt ook voor het
deelnetwerk der andere familierelaties, zij het in iets mindere mate.
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Grafek 8.1. - Grafische weergave van de uitgebreidheid van de naar woonaf-
stand en frekwentie van wederzijds bezoekgespecificeerde deelnetwerken en van
de partiële deelnetwerken (n- het aantal respondenten waarbij het genoemde
deelnetwerk niet leeg isJ.
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Een ander opvallend gegeven uit grafiek 8.1. is dat 55 procent van de responden-
ten met kinderen geen kinderen heeft die binnen loopafstand wonen. In vergelij-
king met de resultaten van andere gerontologische onderzcekingen is dit erg
hoog. Zo vatte Shanas een aantal onderzcekingen samen waarin het varieerde van
26 tot 48 (Shanas, 1973). Bij Dooghe zien we een percentage van 27 (Dooghe,
1970: 157). Men kan zich afvragen of dit verband houdt met de vrij hoge leeftijd
van onze onderzoeksgroep. Ook in ander onderzoek werd gewezen op de tendens
dat oudere mensen naarmate ze ouder worden vaker geen kinderen in de buurt
hebben (Lenoir en Munnichs, 1972; Reiss, 1962). Het primaire sociaal netwerk
binnen loopafstand bestaat voornamelijk uit vrienden- en burenrelaties (vgl.
10.2.).
Let men op de deelnetwerken die naar frekwentie van wederzijds bezoek zijn
gespecificeerd en op de partiële deelnetwerken dan blijkt dat over het algemeen
de kinderen bij het grootste gedeelte van de respondenten vertegenwoordigd zijn.
In vergelijking tot de andere relatiekategorieën komt het bij de kinderen minder
voor dat geen van hen in een van deze gespecificeerde, c.q. partiële deelnetwer-
ken aanwezig is. Niettemin blijft staan dat bij 26 procent van de respondenten
met kinderen geen van hen wekelijks bezoek uitwisselt met de ouders. Er zullen
gevallen zijn waarin de kinderen om de beurt komen. Wanneer er vier kinderen
zijn en elke week wordt met een van hen bezoek uitgewisseld, dan komt men
gemiddeld eenmaal per maand bij elkaar op bezoek. Dit kunnen we aan de hand
van onze data niet kontroleren. Opvallend is ook dat bij 25 procent van de
respondenten die kinderen hebben met geen van de kinderen de relatie een
intiem karakter heeft. Een op de vier ouders kan blijkbaar met geen van de
kinderen vertrouwelijk praten.
Wanneer we deze gegevens over de ouder-kind relaties betrekken op de totale
respondentengroep komen zij nog in een ander daglicht te staan. Als de 24
procent van de respondenten die geen kinderen hebben er bij betrokken worden
heeft bijna de helft van de respondenten geen kinderen of wisselt met geen van
de kinderen minstens wekelijks bezoek uit. We kunnen ons niet aan de indruk
onttrekken dat in de gerontologische literatuur al te gemakkelijk aangenomen
wordt dat de kinderen voor alle oude mensen van even grote betekenis zijn.
Enige specifïeke funkties van andere deelnetwerken die we reeds eerder gesigna-
leerd hebben, kunnen we in grafiek 8.1. terugvinden. Voor de vrijetijdsaktivitei-
ten komen de vrienden relatief vaak in aanmerking, voor het verlenen van hulp
de buren. De vriendenrelaties hebben naar verhouding ook vaak een intiem ka-
rakter.
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8.3 In hceverre is er een samenhang tussen het aantal kinderen dat men heeft
en het aantal andere familieleden, vrienden en buren waarmee men prirnaire so-
ciale relaties onderhoudt?

De tijd die mensen beschikbaar hebben om relaties te onderhouden is beperkt.
Bovendien kan het onderhouden van relaties zoveel emotionele energie vragen
dat er grenzen zijn aan het aantal relaties die men kan aangaan (Granovetter,
1973; Shulman, 1975). Wanneer men veel kinderen heeft enJof intensief inet de
kinderen omgaat kan de ruimte om nog andere kontakten op te bouwen gering
zijn. Riley en Foner konkluderen dat dit verband in het algemeen in de geronto-
logische literatuur niet teruggevonden wordt (Riley en Foner, 1968). Het lijkt
zich slechts in bepaalde situaties voor te doen. Zo stelde Rosow (1967: 218) vast
dat weduwen en weduwnaren of inensen uit lagere inkomensgroepen die weinig
kontakten met hun kinderen onderhielden, frekwenter met de buren omgingen.
Knox (1965: 228) vond echter het omgekeerde. Gepensioneerden die nauwe
banden met hun kinderen onderhielden bleken ook vaker goede vriendschaps-
relaties te hebben.

We hebben onze data op korrelaties onderzocht tussen de uitgebreidheid van het
deelnetwerk der ouder-kind relaties en díe der andere familierelaties, vrienden-
en burenrelatiesl). Vervolgens hebben we dit herhaald voor deze deelnetwerken
na deze gespecificeerd te hebben naar woonafstand en frekwentie van wederzijds
bezoek. De resultaten spreken een duidelijke taal. Geen van de veronderstelde
verbanden wordt in onze gegevens teruggevonden. Wanneer de respondenten
geen of weinig kinderen hebben betekent dit niet dat zij met meer andere fami-
lieleden, vrienden enJof buren een primaire sociale relatie onderhouden. Ook
voor de naar woonafstand en frekwentie van wederzijds bezoek gespecificeerde
deelnetwerken vinden we geen signifikante verbanden. De hoogste korrelaties die
we daar vinden zijn die tussen het aantal kinderen dat binnen de gemeente
woont en het aantal vrienden, c.q. het aantal vrienden waarmee men maandelijks
bezoek uitwisselt (Pearson korrelatie -.19 en -.21). Hoewel het negatieve teken
van deze twee konrelaties wel overeenkomstig de verwachting is zijn ze te laag
om ze als een duidelijke ondersteuning daarvan te zien2).

8.4 Zijn er op bas~s van enkele sociaalàemografische variabelen gtoepen te
vinden met signifikant meer relaties?

`Het beeld dat onze samenleving, ook nu nog, heeft van de oudere mens is
gekenmerkt door isolement en eenzaamheid' (Lehr, 1974: 207). De begrippen
eenzaamheid en sociaal isolement moeten hierbij gced onderscheiden worden.

Bij sociaal isolement gaat het om een objektief gegeven dat verwijst naar het
aantal sociale kontakten dat iemand heeft. Eenzaamheid heeft meet een subjek-
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tief karakter. Iemand die eenzaam is, is niet voldaan over het bestaande kontak-
tenpatroon. Meestal is er daarbij sprake van een discrepantie tussen de verwach-
tingen omtrent het kontaktenpatroon en de aanwezige frekwentie en aard van de
kontakten. De beleving van deze discrepantie leidt tot eenzaamheidsgevoelens.
De uitgebreidheid van het primaire sociaal netwerk vormt per definitie een indi-
katie van de mate van sociaal isolement. Iemand die maar weinig relaties onder-
houdt of iemand die met niemand wekelijks bezoek uitwisselt kunnen we sociaal
gei'soleerd noemen. In de bestaande gerontologische literatuur komen met
name bepaalde groepen naar voren die het risiko lopen gei'soleerd te raken. Soms
komt dit vaker voor bij mannen dan bij vrouwen (Clark en Anderson, 1967:
305), soms bij weduwen en weduwnaren (Riley en Foner, 1968: 570) en soms
vaker bij de oudste groep onder de bejaarden (Riley en Foner, 1968: 563).
Guillemard en Lenoir (1974) toonden aan dat de intensiteit van interaktie hoger
en de verscheidenheid van relaties groter worden naarmate de sociaal~kono-
mische status en het inkomensniveau stijgen.

Zijn sommige van de verbanden die we hierboven aanduidden ook in onze gege-
vens terug te vinden? In deze paragraaf formeren we op basis van geslacht, bur-
gerlijke staat, leeftijd en inkomen groepen van respondenten en zullen we nagaan
wellce groepen signif`ilcant van elkaar verschillen in de uitgebreidheid van het
primaire sociaal netwerk. We gaan dit eveneens na voor de onderLOeksgroepen.
Deze beschrijvende analyse wordt niet beperkt tot het totale primaire sociaal
netwerk. Met het oog op de onderlinge vergelijking van de deelnetwerken maken
we haar ook per deelnetwerk. Volledigheidshalve dcen we dit voor elk van de
deelnetwerken, hcewel de situatie voor het deelnetwerk der ouder-kind relaties
en der broer~zus relaties verschilt van die van de andere deelnetwerken. Van de
genoemde twee deelnetwerken is de uitgebreidheid op het moment van ons
onderzoek onafhankelijk van de respondent. Bij de andere drie deelnetwerken is
de uitgebreidheid bepaald door het aantal relaties die door de respondent zoda-
nig worden aangeduid dat zij beschouwd moeten worden als relaties van zijn
primaire sociaal netwerk3).
De werkwijze die we voor het totale primaire sociaal netwerk en voor de afzon-
derlijke deelnetwerken toepassen, hanteren we ook voor de naar woonafstand en
frekwentie van wederzijds bezoek gespecificeerde (deel)netwerken. Bij deze ge-
specifïceerde netwerken geldt uiteraard niet meer zo sterk de uitzonderingsposi-
tie van het deelnetwerk der ouder-kind relaties en der broer~zus relaties.

Bij de uitvcering van onze beschrijvende analyse zijn we als volgt te werk gegaan.
Voor geslacht en burgerlijke staat is een gekombineerde groepsindeling gemaakt
in verband met de in hoofdstuk 4 gebleken nauwe samenhang tussen deze twee
gegevens. Bij kombinatie ontstaan zes groepen, te weten gehuwde mannen, Re-
huwd geweest zijnde mannen en ongehuwde mannen en voor de vrouwen idem.
Wat betreft de leeftijdsgroepen hebben we volgende indeling aangehouden:
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65-69 jaar, 70-74 jaar, 75-79 jaar, 80-84 jaar en de uitlopers van jonger dan 65
jaar en ouder dan 84 jaar. Bij de inkomensgroepen is de indeling: minder dan
f. 701,-, f. 701,- tot f. 950,- , f. 951,- tot f. 1100,-, f. 1101,- tot f. 1600,- en meer
dan f. 1600,- per maand. De indeling naar onderzoeksgroepen werd reeds in
hoofdstuk 4 gegeven.

De vraag of er signifikante verschillen zijn tussen bepaalde groepen in de uitge-
breidheid van de netwerken hebben we op de volgende wijze trachten te beant-
woorden. Voor elke sociaal-demografische variabele hebben we per groep het
gemiddelde aantal relaties berekend. Daarna werd nagegaan of de gevonden ver-
schillen in het gemiddeld aantal relaties per groep signif'ilcant waren4). Hieronder
volgen de resultaten per sociaal-demografische variabele.

- Geslacht~burgerlijke staat

In overzicht 8.1. zijn de resultaten voor de groepen op basis van geslacht en bur-
gerlijke staat samengevat weergegeven. Het blijkt dat de gehuwde mannen en
vrouwen signifilcant meer relaties in hun primaire sociaal netwerk hebben. Bij de
gehuwde mannen is deze oververtegenwoordiging terug te vinden in de deelnet-
werken van de relaties met andere familieleden en van de burenrelaties, terwijl
deze oververtegenwoordiging bij de gehuwde vrouwen niet in bepaalde deelnet-
werken is terug te vinden. Niet alleen de gehuwde mannen maar ook de weduw-
naren en alle ongehuwden hebben gemiddeld meer burenrelaties die ze tot hun
primaire sociaal netwerk rekenen dan de anderens). Tot zover de situatie wat
betreft het totale primaire sociaal netwerk en de deelnetwerken.
Het ligt voor de hand dat de gesignaleerde oververtegenwoordigingen in het tota-
le primaire sociaal netwerk en in de deelnetwerken doorwerken in de naar woon-
afstand en frekwentie van bezoek gespecifïceerde (deel)netwerken. Voorzover
dit het geval is zijn deze tussen haakjes in de overzichten aangegeven. Interessan-
ter zijn de signifikante verschillen in de gespecificeerde netwerken welke niet
terug te voeren zijn op de oververtegenwoordiging in het totale primaire sociaal
netwerk of in de deelnetwerken. Het meest opvallend is de situatie in de naar
frekwentie van wederzijds bezoek gespecificeerde (deelmetwerken bij de we-
duwen en ongehuwde vrouwen. In deze netwerken komt bij hen driemaal een
signifikant groter aantal relaties voor. Het gaat hierbij met name om een groter
aantal broers~zussen en vrienden waarmee men frekwent (wekelijks, c.q. maande-
lijks) bezoek uitwisselt.
Dat de broers~zussen niet alleen bij de ongehuwde vrouwen maar ook bij de on-
gehuwde mannen op de voorgrond treden bevestigt de specifieke plaats van de
broers~zussen die we reeds in hoofdstuk 6 op dyadenniveau zagen. Daarnaast
wisselen de ongehuwde vrouwen met meer vrienden minstens maandelijks be-
zoek uit. Dit alles korrespondeert niet met de idee dat ongehuwden een gei'so-
leerd bestaan zouden leiden. Het is opvallend dat de situatie bij de weduwen bij-
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Ovenicht 8.1. - Ovenicht van de groepen naargeslacht~burgerlijkestaatwbarin
gemiddeld genomen de uitgebreidheid van het primaire sociaalnetwerk, c.q. van
de deelnetwerken signifikant groter is.

GESLACHTjBURGERLIJKE STAAT

mannen mannen mannen vrouwen vrouwen vrouwen
gehuwd geh.gew. ongeh. gehuwd geh.gew. ongeh.

gemiddeld méér relaties:

-totaal xxxl)

-met andere familieleden x x

-met buren xx xx xx

gemiddeld méér relaties:
-met andere familieleden (x) (x) x
binnen loopafstand

gemiddeld méér relaties:

-totaal (xxx)
-met brcers~zussen

-met andere familieleden (x) (x)
waanmee minstens
wekelijks bezcek
uitgewisseld

gemiddeld méér relaties:

-totaal
-met brcers~zussen

-met vrienden

-met buren
waarmee minstens
maandelijks bezcek
uitgewisseld

(xx) (xx)

Leesinstruktie bij overzicht 8.1.
Voor een goed begrip van dit ovenicht moet men beginnen met het bovenste gedeelte. Daaz-
in wordt aangegeven voor welke groepen de uitgebreidheid gemiddeld genomen signitïkant
groter is. In bovenstaand ovenicht blijkt bijvoorbeeld dat de gehuwde mannen en weduw-
nazen meer relaties met andere familieleden in hun primaire sociaal netwerk hebben.
Na interpretatie van het bovenste gedeelte van de tabel moeten we in het licht daarvan de
rest bekijken. Gezien het feit dat de gehuwde mannen en weduwnazen gemiddeld signi-
fikant meer relaties met andere familieleden hebben ligt het voor de hand - onder veronder-
stelling van een evenredige verdeling van deze relaties over de woonafstanden - dat deze
mannen ook meer relaties met andere familieleden binnen loopafstand hebben, c.q. binnen
de gemeente. Binnen loopafstand is dit inderdaad het geval. Aan deze signifkante verschil-
len zullen we minder aandacht bcsteden omdat ze min of inecr in de lijn der verwachtingen

xxx

xxx

xx

x

xxx
xxx xxx

x

(xxx) xxx xxx
x x
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liggen (staan tussen haakjes). We hechten daarentegen grotere betekenis aan het feit dat de
weduwen meer vrienden relaties onderhouden waarbinnen minstens maandelijks bezcek
wordt uitgewisseld. Dit laatste betekent immers dat de weduwen gemiddeld met een signi-
fikant groter aantal vrienden frekwent bezoek uitwisselen ondanks het feit dat ze gemiddeld
niet meer vriendenrelaties in hun primaire sociaal netwerk hebben. In de netwerken die niet
in het overzicht gencemd zijn, zijn de verschillen tussen de grcepen niet signifikant.

Ovenicht 8.2. - Ovenicht van de leeftíjdsgroepen waarin gemiddeld genomen
de uitgebreidheid van hetprimaire sociaalnetwerk, c.q. van de deelnetwerken sig-
nifikant groter isl i.

LEEFTIJD

L 64 65-ó9 70-74 75-79 80-84 ~ 85
jaar jaar jaar jaar jaar jaar

gemiddeld méér relaties:

-totaal xxl) xx xx

-met broers~zussen xxx xxx

-met vrienden xx xx xx xx xx

gemiddeld méér telaties:

-met broers~zussen (xx) (xx) xx
binnen loopafstand

gemiddeld méér relaties:

-totaal (xx) (xx) (xx)

-met broers~zussen (xxx) (xxx) xxx

gemiddeld méér relaties:

-met broers~zussen
waarmee minstens
wekelijks bezoek
uitgewisseld

(xx) (xx)

gemiddeld méér relaties:

-met broers~zussen (xx) (xx) (xx)

-met vrienden (x) (x)
waarmee minstens
maandelijks bezcek
uitgewisseld

1) Voor toelichting zie overzicht 8.1.

(x)
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na parallel is aan die bij de ongehuwde vrouwen. Kunnen we hieruit konkluderen
dat alleenstaande vrouwen zowel binnen de familie als buiten familieverband re-
latief ineer relaties onderhouden dan andere groepen? Verderop blijkt dat deze
vraag bevestigend beantwoord kan worden.

- Leeftijdsgroepen.

Zoals overzicht 8.2. laat zien hebben de respondenten die jonger zijn dan 75 jaar
gemiddeld genomen signif`ilcant meer relaties in totaal en de respondenten die
jonger zijn dan 70 jaar meer relaties met broers~zussen. De uitgebreidheid van
het primaire sociaal netwerk neemt bij het ouder worden af. Blijkbaar speelt het
afnemend aantal broers~zussen naarmate men ouder wordt hierbij een belangrij-
ke rol. Voor het aantal vrienden is leeftijd vrijwel niet van belang. Alleen de
respondenten uit de leeftijdsgroep 75 tot 80 jaar hebben minder vrienden dan de
anderen. De eerder genoemde oververtegenwoordigingen komen in een aantal
gespecificeerde netwerken terug.

- Inkomensgroepen.

Respondenten uit de drie hoogste inkomensgroepen onderhouden meer primaire
sociale relaties dan die uit de lagere inkomensgroepen. Voor de twee hoogste in-
komensgroepen komt dit neer op een groter aantal andere familieleden, vrienden
en buren waannee men een primaire sociale relatie onderhoudt. De respondenten
uit de drie laagste inkomensgroepen hebben signif`ilcant meer kinderen die binnen
de gemeente wonen. In het gerontologische onderzcek is dit vaker vastgesteld
(Lehr, 1974: 203). Toch wisselen deze respondenten niet met signifikant meer
kinderen minstens wekelijks, dan wel maandelijks bezoek uit. De kinderen van
respondenten uit de hogere inkomensgroepen komen niet minder vaak op be-
zoek ook al wonen ze blijkbaar verder weg (vgl. 6.1.).

- Ondenoeksgroepen.

De respondenten zijn verdeeld over 5 onderzoeksgroepen, degenen die recent
verhuisd zijn naar een verzorgingstehuis, degenen die op een wachtlijst voor een
verzorgingstehuis staan, gesplitst in geindiceerden en aangehoudenen, degenen
die op een wachtlijst voor een bejaardenwoning staan en degenen die nog zelf-
standig in de wijk wonen zonder plannen te hebben om te verhuizen (wijkbe-
jaarden). In hoofdstuk 4 werd verondersteld dat er grote verschillen tussen deze
groepen zouden kunnen zijn in de uitgebreidheid van het primaire sociaal net-
werk.
Uit overzicht 8.4. blijkt inderdaad dat de `wijkbejaarden' en degenen die op een
wachtlijst staan voor een bejaardenwoning meer relaties hebben in hun primaire
sociaal netwerk dan de andere respondenten. Dit heeft iets te maken met de leef-
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Ovenicht 8.3. - Ovenicht van de inkomensgroepen waarin gemiddeld genomen
de uitgebreidheid van het primaire sociaa! netwerk, c.q. van de deelnetwerken
signifikant groter isl).

gemiddeld méér relaties:

-totaal

-met andere familieleden

-met vrienden

-met buren

gemiddeld méér telaties:

-totaal
binnen loopafstand

gemiddeld méér relaties:

-met kinderen
binnen de gemeente

INKOMEN

G f 700,- f 701,- f 951,- f 1101,- ~ f 1601,-
tot tot tot
f 950,- f 1100,- f 1600,-

xx xx

xxx
xx

(xx) (xx)

xx

gemiddeld méér relaties:

-met buren x (x) (x)
waarmee minstens
wekelijks bezcek
uitgewisseld

gemiddeld méér relaties:

-totaal (xx) (xx) (xx)
-met vrienden (xx) (xx)
waarmee minstens
maandelijks bezcek
uitgewisseld

1) Voor tcelichting zie ovenicht 8.1.

tijd van deze respondenten. De jongere respondenten behoren immers voorname-
lijk tot deze twee groepen. Deze respondenten hebben ook meer brcers~zussen.
Bovendien hebben degenen die op een wachtlijst staan voor een bejaardenwo-
ning meer vrienden dan de anderen, terwijl de ~vijkbejaarden' naast meer broers~
zussen ook meer kinderen hebben.
In de gespecificeerde netwerken valt op dat de ~vijkbejaarden' meer kinderen en
meer vrienden binnen loopafstand hebben. Zij onderhouden meer `lokale' rela-
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Ovenicht 8.4. - Overzicht van de ondenoeksgroepen waarin gemiddeld geno-
men de uitgebreidheid van het primaire sociaal netwerk, c.q. van de deelnetwer-
ken signiftkant groter isl).

ONDERZOEKSGROEPEN

recent wachtl. wachtl. wijk- wachtl.
ver- tehuis tehuis bejaazden bejaarden
plaatsen geihdic. aangeh. woningen

gemiddeld méér relaties:
-totaal xxx xxx
-met kinderen xx
-met broers~zussen x x
-met vrienden xx

gemiddeld méér relaties:

-totaal xxx (xxx) (xxx)
-met kinderen xxx
-met vrienden xx xx (xx)
binnen loopafstand

gemiddeld méér relaties:

-totaal

-met vrienden
binnen gemeente

gemiddeld méér relaties:

-totaal

-met buren x
waarmee minstens
wekelijks bezoek
uitgewisseld

gemiddeld méér relaties:

-totaal

-met kinderen

-met vrienden

waarmee minstens
maandelijks bezoek
uitgewisseld

xx

1) Voor toelichting zie overzicht 8.1.

x
x

(xx) (xx)
(x)
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ties dan de anderen. Is dit misschien de reden dat zij nog geen verhuisgeneigdheid
vertonen? Voorts zijn er in de gespecifïceerde netwerken van degenen die op een
wachtlijst staan voor een bejaardenwoning ook vaak een groter aantal relaties.
Ten opzichte van de recent verplaatsten en degenen die geaccepteerd zijn op de
wachtlijst voor een verzorgingstehuis steken degenen die voor deze wachtlijst zijn
aangehouden gunstig af. De respondenten in de laatste groep hebben gemiddeld
meer relaties binnen loopafstand en binnen de gemeente en hebben meer relaties
waarbinnen minstens wekelijks bezoek wordt uitgewisseld.

8.5 Samenvatting

Het aantal personen waarmee de respondenten een primaire sociale relatie on-
derhouden loopt sterk uiteen. Tien procent van de respondenten heeft hoogstens
met 4 personen een dergelijke relatie en bijna 20 procent met meer dan 14 perso-
nen. Er zijn veel respondenten die binnen loopafstand met niemand een primaire
sociale relatie onderhouden (14 procent) of slechts met een of twee personen
(32 procent). Dit gegeven krijgt extra betekenis in het licht van de kans dat men
bij het ouder worden minder mobiel wordt. Gezien de nauwe samenhang tussen
woonafstand en frekwentie van bezoek zal het dan ook niet verbazen dat 10 pro-
cent van de respondenten met niemand wekelijks bezcek uitwisselt.
Bij 55 procent van de respondenten woont geen van de kinderen binnen loopaf-
stand. Inzake de frekwentie van bezoek steekt het deelnetwerk der kinderen
gunstig af bij de andere deelnetwerken. Bij respondenten met kinderen wordt
vaak met een of ineer kinderen wekelijks c.q. maandelijks bezcek uitgewisseld.
Toch wisselt 26 procent van deze respondenten met geen van hun kinderen
wekelijks bezoek uit. Ook al zijn in vergelijking tot de andere relaties in de
ouder-kind relaties de onderzochte relatie-inhouden vaker aanwezig, toch bleek
dat een kwart van de respondenten met kinderen geen enkel kind heeft waarmee
men vertrouwelijk kan praten. Blijkbaar zijn er onder de respondenten die
kinderen hebben een aantal waar de kinderen niet die unieke plaats innemen die
nogal eens in de gerontologische literatuur wordt gesuggereerd.

Bij veel oudere mensen spelen de broers~zussen een ondergeschikte rol. Meestal
woont geen van de broers~zussen binnen loopafstand en wordt met geen van hen
wekelijks bezoek uitgewisseld. Bovendien komt het zelden voor dat zij aktief zijn
op de onderzochte relatiegebieden, uitgezonderd verjaardagsbezoek.
Bij de respondenten met vrienden wordt de specifieke funktie van de vrienden
op het tenein van de vrijetijdsaktiviteiten onderstreept. Bovendien blijken deze
relaties vaak een intiem karakter te hebben. In vergelijking tot de andere relatie-
partners blijken de buren vaker op het gebied van de hulpverlening te funktione-
ren.
Mensen met geen of weinig kinderen kompenseren dit `tekort' niet door een ex-
tra groot aantal relaties met andere familieleden, vrienden of buren aan te gaan.
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Er is slechts een lichte tendens dat men meer vrienden heeft waarmee men
maandelijks bezoek uitwisselt naarmate men minder kinderen binnen de gemeen-
te heeft wonen.
De gehuwde mannen en vrouwen hebben meer relaties in hun primair sociaal net-
werk dan de andere respondenten. Voor de gehuwde mannen is dit vooral toe te
schrijven aan een groter aantal relaties met andere familieleden en met buren. De
weduwnaren hebben in hun primair sociaal netwerk eveneens met meer andere
familieleden en buren een relatie. De ongehuwden hebben ook meer buren waar-
mee ze een primaire relatie onderhouden. De alleenstaande vrouwen (weduwen
en ongehuwden) hebben een groter aantal broers~zussen en vrienden waarmee ze
frekwent bezoek uitwisselen.
Jongere respondenten (tot 75 jaar) hebben meer relaties. Degenen die jonger zijn
dan 70 jaar hebben met name meer broers~zussen. De respondenten uit de drie
hoogste inkomensgroepen blijken een groter aantal relaties in hun primair sociaal
netwerk te hebben dan die uit de twee lagere inkomensgroepen. Voor de twee
hoogste inkomensgroepen komt dit met name tot uiting in het aantal relaties
met andere familieleden, vrienden en buren. Bij de respondenten van de drie la-
gere inkomsgroepen wonen naar verhouding meer kinderen binnen de gemeente.
Dit bevestigt een uit velerlei ondenoek bekend gegeven dat de kinderen van
ouders met een inkomen op deze niveaus niet zover wegtrekken.
De `wijkbejaarden' en degenen die op een wachtlijst staan voor een bejaardenwo-
ning hebben meer relaties dan de respondenten uit de andere onderzoeksgroe-
pen. Dit hangt samen met de leeftijd van de respondenten in de verschillende
onderLOeksgroepen. Bij de ~vijkbejaarden' wonen meer kinderen en meer vrien-
den binnen loopafstand. Dit zou kunnen verklaren dat zij nog geen verhuisge-
neigdheid vertonen.
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9 De relatie-inhoudindex van het
primaire sociaal netwerk en van de
deelnetwerken

0

9.1 Inleiding

In hoofdstuk 1 is gebleken dat er veel ondenoek is gedaan naaz de relatie tussen
oude mensen en hun kinderen. We hebben toen opgemerkt dat, hoewel de gege-
vens vrij beperkt zijn, zij toch werden aangegrepen voor stellige konklusies over

de aard van deze relaties. Dikwijls wordt te snel gekonkludeerd dat er een sterke
betrokkenheid bestaat tussen ouders en (al) hun kinderen. De meest verregaande
konklusie was dat als gevolg van maatschappelijke veranderingen wel de verwant-
schapsstruktuur veranderd is, maar dat dit de waarde van de relaties tussen gene-
raties in het verwantschapssysteem niet heeft aangetast. Op grond van gegevens
over relaties van oudere mensen met een of enkele van hun kinderen werd vaak
gesuggereerd dat alle kinderen voor hen een even belangrijke rol speelden. Daar-
bij dreigde men uit het oog te verliezen dat ook primaire sociale relaties met
andere mensen belangrijk kunnen zijn.

De gegevens waazover wij beschikken bieden de mogelijkheid de bovengencemde
konklusies te kontroleren. Zij staan ons echter niet toe de volle betekenis van de
relaties in de onderscheiden deelnetwerken vast te stellen en te vergelijken.
Bij ons onderzcek hebben we immers slechts vier gebieden uitgekozen om de

betekenis van de relaties uit het primaire sociaal netwerk te bestuderen. Daarbij

hebben we niet naar het oordeel van de respondent over deze relaties gevraagd

maaz naaz het gedrag binnen deze relaties zoals de respondent dat ziet. Deze
gegevens kunnen voor de onderscheiden deelnetwerken uit het primaire sociaal
netwerk vergeleken worden. We doen dit hier door middel van de relatie-inhoud-
index die we in hoofdstuk 7 hebben voorgesteld.
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Na een eerste vergelijking van deze indices van de onderscheiden deelnetwer-
ken komen nog de volgende vragen aan de orde. Een eerste vraag is of er een ver-
band bestaat tussen het percentage ouder-kind relaties met een bepaalde inhoud
en het percentage relaties in de andere deelnetwerken met een dergelijke inhoud
en wel in deze zin dat naannate een bepaalde inhoud in de ouder-kind relaties
minder voorkomt deze inhoud in de andere primaire sociale relaties meer voor-
komt. Onderdeel van deze vraag is ook of de afwezigheid van een bepaald deel-
netwerk konsekwenties heeft voor de mate waarin binnen de andere deelnetwer-
ken de onderscheiden relatie-inhouden voorkomen. Konkreet, als een respondent
geen kinderen heeft, nemen dan andere verwanten ofvrienden de rol van de kin-
deren over? Of, als iemand geen vrienden heeft, heeft dat dan `gevolgen' voor de
relaties met zijn kinderen. In paragraaf 3 wordt op deze vragen ingegaan.
Tot slot zullen we nagaan of het gestacht en de burgerlijke staat van de respon-
dent verschil maken voor het percentage relaties met een bepaalde inhoud in de
verschillende deelnetwerken. Om een voorbeeld te geven, komt een bepaalde
relatie-inhoud meer voor in de ouder-kind relaties bij gehuwde respondenten dan
bij weduwnaren en weduwen? Soortgelijke vragen zullen we beantwoorden voor
de verschillende leeftijdsgroepen, inkomensgroepen en onderzoeksgroepen.

Een opmerking die reeds aan het begin van hoofdstuk 8 werd gemaakt, willen
we hier in herinnering brengen. Als we de deelnetwerken vergelijken op de
aanwezigheid van bepaalde relatie-inhouden moeten we er rekening mee houden
dat de groep respondenten met kinderen, met broers en zussen, evenals de
groepen met andere primaire sociale relaties elkaar slechts gedeeltelijk overlap-
pen. Tenzij anders vermeld hebben de analyses per deelnetwerk in dit hoofdstuk
steeds betrekking op die respondenten waarvoor het betreffende deelnetwerk
niet leeg is.

9.2 Eerste beschrijving van de relatieinhoudindices

In bijlage 4 is een voorbeeld gegeven van de wijze waarop de indices zijn bere-
kend. Per respondent werd voor elk deelnetwerk de proportie van de relaties met
een bepaalde inhoud berekend. De waarden van deze relatie-inhoudindices varië-
ren van 0,00 tot 1,00. De berekening van deze indices per deelnetwerk en voor
iedere relatie-inhoud leverde 20 indices per respondent op. Voor elk van deze 20
indices is ook een gemiddelde voor alle respondenten berekend. Zo hebben we
bijvoorbeeld een gemiddelde index voor het percentage ouder-kind relaties waar-
in hulpverlening aanwezig is of voor het percentage vriendenrelaties dat een inti-
miteitskarakter heeft. In grafiek 9.1. zijn deze gemiddelde indices met 100 ver-
menigvuldigd zodat ze op een schaal van 0 tot 100 kunnen worden afgezet. Voor
iedere relatie-inhoud worden nu deze gemiddelde indices besprokenl).
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Verjaardagsbezoek

Van de kinderen komt, gemiddeld genomen, 90 procent op verjaardagsbezcek.
Iets minder komen de andere familieleden (71 procent) en de vrienden (66 pro-
cent). Bij de broers en zussen is deze relatie-inhoud het minst aanwezig, zoals dat
ook bij de andere relatie-inhouden het geval is.

Vrije-tijd

Van de vrienden en van de kinderen is, gemiddeld genomen, een gelijk percenta-
ge betrokken in de vrijetijdsaktiviteiten (43, resp. 41 procent). Broers en zussen,

andere familieleden en buren participeren veel minder in deze aktiviteiten.

Hulp

Gemiddeld genomen verleent 42 procent van de kinderen weleens hulp aan hun
ouders. Voor de buren is dit 33 procent.

Intimiteit

Bij de ouder-kind relaties en bij de vriendenrelaties is het percentage dat geken-
merkt wordt door intimiteit vrijwel gelijk (69, respektievelijk 65 procent). Voor
de andere deelnetwerken is dit percentage veel geringer.

De verschillen tussen de deelnetwerken die we reeds eerder hebben gesignaleerd
komen hier soms geprononceerder naar voren. Enkele punten verdienen nog
kommentaar.
Voor het verjaardagsbezoek en, in mindere mate, voor de hulpverlening blijkt
onder de kinderen het gedeelte dat meedoet het grootst. Voor beide relatie-in-
houden kan men zich afvragen of de kinderen zich meer tot verjaardagsbezoek
en hulpverlening verplicht voelen, mede door de verwachtingen die de ouders op

dit punt koesteren2).
Het verrichte onderzoek naar de verhouding tussen ouders en gehuwde kinderen
heeft zich vaak beperkt tot het gebied van de onderlinge hulpverlening. Vaak
kwam men dan tot de konklusie dat er sprake was van sterke banden tussen de
generaties. Dat de kinderen op dit punt een belangrijke rol vervullen wordt ook
in ons onderzcek bevestigd maar er zijn blijkbaar ook andere deelnetwerken
waarvan een niet te verwaarlozen gedeelte van betekenis is op het gebied van de
hulpverlening. Bovendien blijkt dat zeker niet alle kinderen op dit terrein aktief
zijn.

Op basis van de indices voor elk der relatie-inhouden per deelnetwerk zijn even-
eens indices voor elke relatie-inhoud over alle deelnetwerken berekend, evenals
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indices over alle relatie-inhouden per deelnetwerk (zie bijlage 4). We ncemen
deze respektievelijk totaalindices per relatie-inhoud en totaalindices per deelnet-
werk.
De totaalindex per relatie-inhoud geeft voor elke respondent het genuddelde
percentage relaties uit de vijf deelnetwerken waarin de betreffende relatie-inhoud
aanwezig is. De totaalindex per deelnetwerk geeft voor elke respondent het ge-
middelde percentage relaties waarin de vier onderscheiden relatie-inhouden aan-
wezig zijn. De gemiddelde waarde van deze totaalindices over alle respondenten
is ook in grafiek 9.1. opgenomen. De gesignaleerde verschillen tussen de deelnet-
werken komen daarbij opnieuw naar voren. De ouder-kind relaties hebben over
de vier relatie-inhouden genomen het hoogste percentage, daarna komen de
vrienden. Broers en zussen zijn het minst van betekenis. Uit de totaalindices per
relatie-inhoud blijkt dat ongeveer 70 procent van de mensen met wie men een
primaire relatie onderhoudt op verjaardagsbezcek komt en dat met 55 procent
van hen de relatie intiem is. Op het gebied van de vrijetijdsaktiviteiten en de
hulpverlening liggen deze percentages aanzienlijk lager, respektievelijk 31 en 23
procent. Uit de verdeling van de indices zal iets meer van de achtergrond hiervan
blijken.
Aan het eind van bijlage 4 is een tabel opgenomen waarin niet alleen de gemid-
delden van de relatie-inhoudindices zijn weergegeven (zoals in grafiek 9.1.) maar
ook de verdeling over de indexwaarden. Twee dingen moeten hierbij worden
opgemerkt.
In de eerste plaats valt op dat de indexwaarde 0,00 zeer vaak voorkomt. Deze
indexwaarde betekent dat geen enkele relatie in een deelnetwerk de betreffende
relatie-inhoud heeft. Deze situatie komt met name voor op het gebied van de
vrijetijdsaktiviteiten en hulpverlening (vgl. grafiek 10.2). De specifieke funkties
van bepaalde deelnetwerken krijgen zo de kans zich te profileren.
In de tweede plaats, bij de zo juist genoemde relatie-inhouden komt het zelden
voor dat alle relaties van een deelnetwerk een bepaaide relatie-inhoud hebben.
Op deze gebieden is doorgaans slechts een klein gedeelte van een deelnetwerk
van betekenis.

Op basis van de twee totaalindices is tot slot een relatie-inhoudindex berekend
over het totale primaire sociaal netwerk (zie bijlage 4). Dit noemen we de totaal-
index van het primaire sociaal netwerk. Deze index heeft een gemiddelde waarde
van 0,43, dat wil vrij vertaald zeggen dat gemiddeld genomen - over de deelnet-
werken en over de relatie-inhouden - in 43 procent van de relaties van de res-
pondenten een bepaalde relatie-inhoud aanwezig is. De verdeling van deze
totaalindex kent een grote spreiding (zie bijlage 4). Deze totaalindex van het
primaire sociaal netwerk zal in het volgende hoofdstuk aan andere kenmerken
van het primaite sociaal netwerk gerelateerd worden.
Samengevat is naar voren gekomen dat slechts een klein gedeelte van de relatie-
partners waarmee men een primaire sociale relatie heeft aktief is op het terrein
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Grafiek 9.1. - Grafische weergave van de gemiddelden van de relatie-inhoudin-
dices per deelnetwerk per relatie-inhoud plus de gemiddelden van de totaalindi-
ces per deelnetwerk en per relatie-inhoud en het gemiddelde van de totaalindex
van het primair sociaal netwerk.
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Leesinstruktie bij grafiek 9.1.

De gemiddelde indices welke in deze graiiek zijn weergegeven zijn gebaseerd op de volgende
indices per respondent (vgl. bijlage 4):

- relatie-inhoud indices voor elke relatie-inhoud per deelnetwerk;
de proportie van de relaties in een deelnetwerk dat een bepaakie inhoud heeft. De ge-
middelden gebaseerd op deze indices zijn in de grat`iek aangegeven in

~
totaalindices per relatie-inhoud; voor elke respondent is een gemiddelde berekend van
de indices van de aanwezige deelnetwerken op een bepaalde relatie-inhoud. De gemid-
delden gebaseerd op deze totaalindices per relatie-inhoud zijn in de grafiek aangegeven
in
~

totaalindices per deelnetwerk; voor elke respondent is een gemiddelde berekend van de
vier relatie-inhoudindices per deelnetwerk. De gemiddelden gebaseerd op deze totaal-
indices per deelnetwerk zijn in de grafiek aangegeven in
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- totaalindex van het primaire sociaal netwerk; voor elke responcient is een gemiddelde
berekend van de totaalindices per relatie-inhoud (of per deelnetwerk). Het gemiddelde
van deze totaalindex van het primaire sociaal netwerk is aangegeven in

De gemiddelde indices zijn met 100 venmenigvuldigd zodat in de schaal de percentages af te
lezen zijn waarin een bepaalde relatie-inhoud (gemiddeld genomen) aanwezig is. Zo blijkt
bijvoorbeeld dat gemiddeld genomen 90 procent van de kinderen op verjaardagsbezcek
komt.

van de vrijetijdsaktiviteiten en hulpverlening. Het percentage dat op verjaardag-
bezoek komt is aanmerkelijk groter, evenals het gedeelte van de relatiepartners
waarmee men een intieme sociale relatie heeft. Deze verschillen tussen de rela-
tie-inhouden in het totale primaire sociaal netwerk gelden evenzeer voor de af-
zonderlijke deelnetwerken. Wel blijkt dat in vergelijking tot de andere relatie-
kategorieën een groter gedeelte van de kinderen en van de vrienden meedoet in
vrijetijdsaktiviteiten en intiem is met de respondent. Op het terrein van hulpver-
lening is een groter gedeelte van de kinderen en van de buren aktief.

9.3 De samenhang van de relatie-inhoudindices van de ondetscheiden deelnet-
werken

In de vorige paragraaf bleek dat naast de ouder-kind relaties ook andere primaire
sociale relaties van grote betekenis zijn op bepaalde gebieden. Vraag is in hoever-
re er een samenhang bestaat tussen de rol van de kinderen op de onderzochte re-
latiegebieden en de rol van relatiepartners uit de andere kategorieën op deze ge-
bieden. Hangt het percentage ouder-kind relaties dat een bepaalde inhoud heeft
samen met het percentage primaire sociale relaties met deze inhoud in andere
deelnetwerken? Op drie manieren wordt deze samenhang onderaocht.

- Bestaat er een samenhang tussen de relatie-inhoudindex van het deelnetwerk
der kinderen en die van de andere deelnetwerken?

De korrelatiekoëfficiënten staan in tabel 9.1.. Het percentage van de kinderen
dat op een van de relatiegebieden aktief is vertoont geen samenhang met de kor-
responderende percentages in de andere deelnetwerken. Wanneer relatief gezien
in minder ouder-kind relaties een bepaalde inhoud aanwezig is, gaat dit niet
gepaard met een groter percentage relaties met zulke inhoud in andere deelnet-
werken3).
De hoogste korrelaties in tabel 9.1. vinden we bij de relaties gekenmerkt door
intimiteit. In tegenstelling tot de korrelaties bij de andere relatie-inhouden zijn
deze alle positief. Het intiem zijn van relaties lijkt in zekere mate aan de respon-
dent gebonden. In het primaire sociaal netwerk van de ene respondent komen
hogere percentages prirnaire sociale relaties in de verschillende deelnetwerken
voor die een vertrouwelijk karakter hebben dan bij de andere respondent. In
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Tabel 9.1. - De samenhang (Pearson korrelatie) van de relatie-inhoudindices der
ouder-kind relaties met de indices ven de andere deelnetwerken.

INDICI?S KINDIRGN

verjaardags- vrije hulp intimiteit totaal- nl)
bezcek tijd index

indices

- broérs~zussen .04 .07 -.07 .29 .19 278
- andere familieleden .06 .21 .12 .35 .27 235
- vrienden .04 -.18 -.15 .16 .06 234
- buren -.07 -.12 -.09 .15 .09 150

1) Dit zijn de aantallen respondenten waarover de korrelaties berekend zijn. De korrelaties
tussen de indices van de deelnetwerken der kinderen en broers~zussen zijn berekend
over de respondenten die kinderen èn broers~zussen hebben, etc. De respondenten
waarvoor een relatie-inhoud niet van toepassing is, zijn uitgesloten.

hoofdstuk 8 bleek dat bij 25 procent van de respondenten met kinderen geen
van de ouder-kind relaties gekenmerkt wordt door intimiteit. Bij deze respon-
denten blijken ook de andere primaire relaties vaker niet intiem te zijn.

- Is de relatie-inhoudindex van het deelnetwerk der kinderen groter indien een
van de andere deelnetwerken leeg is?

Wanneer sommige deelnetwerken in het primaire sociaal netwerk niet vertegen-
woordigd zijn zou dit er toe kunnen leiden dat in andere deelnetwerken een rela-
tie-inhoud vaker voorkomt. Bijvoorbeeld, wanneer iemand geen vrienden heeft is
het mogelijk dat een groter gedeelte van de kinderen in vrijetijdsaktiviteiten met
de ouders beVokken is. Hier is de vraag aan de orde in hceverre de relatie-in-
houdindex van het deelnetwerk der ouder-kind relaties samenhangt met de aan-
wezigheid van primaire sociale relaties in een ander deelnetwerk.
De procedure die we gehanteerd hebben om dit te onderzoeken is toegelicht in
bijlage 6. De respondenten die kinderen hebben zijn steeds in twee groepen ver-
deeld, een groep waarbij een ander deelnetwerk wel vertegenwoordigd is in het
prirnaire sociaal netwerk en een waarbij dit niet het geval is. Vervolgens is nage-
gaan of de gemiddelde relatie-inhoudindices van het deelnetwerk der ouder-kind
relaties in deze twee groepen signif'ikant van elkaar verschillen.
De indeling in twee groepen is echter niet alleen gebeurd op grond van het al of
niet voorkomen van een ander deelnetwerk in het primaire sociaal netwerk. Bo-
vengenoemde splitsing in twee groepen is ook toegepast op het al of niet voor-
komen van een deelnetwerk als naar woonafstand en frekwentie van bezcek
wordt gespecif'iceerd. In overzicht 9.1. zijn de gevonden signif`ilcante verschillen
weergegeven.
Voor de mate waarin bepaalde relatie-inhouden in de ouder-kind relaties aanwe-
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Overzicht 9.1. - Overzicht van de gevallen waarin de relatie-inhoudindices der
ouder-kind relaties signifikant hoger zijn als andere deelnetwerken wel of niet
vertegenwoordigd zijn in het primaire sociaalnetwerk

De relatie-inhoudindices
der ouder-kind relaties
zijn signifikant hoger op
het gebied van:

- vrije tijdsaktiviteiten

- hulpverlening

- vrije tijdsaktiviteiten

- verjaardagsbezcek

- verjaardagsbezoek
- vrije tijdsaktiviteiten

- vrije tijdsaktiviteiten

1)

x l) indien geen broerslzuasen binnen loopafstand wonen

x indien geen brcers~zusaen waarmee minstens wekelijks

x2)

bezoek wordt uitgewisseld

indien wel andere familieleden aanwezig

x ináien wel andere famr7ieleden aanwezig waarmee mins-
tens wekelijks bezoek wordt uitgewisseld

xx1

xx indien geen vrienden die binnen loopafstand wonen

xx indien geen vrienden waarmee minstens wekelijks bezcek
wordt uitgewisseld

Signif"ilcantieniveau F-toets:
xxx: p C .O1
xx: .O1 C p G .OS
x:.05L pC.10

2) Het verschil komt ook tot uiting in de totaalindex van de ouder-kind relaties

zig zijn maakt het geen verschil uit of iemand wel of geen broers~zussen heeft, en
ook niet of hij relaties met vrienden of buren heeft in zijn primaire sociaal net-
werk. Wanneer iemand met een of ineer andere familieleden een primaire sociale
relatie heeft zijn er naar verhouding meer kinderen betrokken in vrijetijdsaktivi-
teiten (vg. ook tabel 9.1.). Het ligt voor de hand dat het bij deze andere familie-
leden gaat om kleinkinderen. Ook is een groter gedeelte van de kinderen aktief
op bepaalde relatiegebieden indien geen van~I de broers~zussen of geen van de
vrienden binnen loopafstand woont of indien ti~et geen van hen wekelijks bezoek
wordt uitgewisseld.

- Is de relatie-inhoudindex van een van de andere deelnetwerken groter indien
het deelnetwerk der kinderen leeg is?

Het is gebleken dat de kinderen in het primaire sociaal netwerk een vooraan-
staande plaats innemen, ondanks de niet te verwaarlozen funktie van de andere
deelnetwerken. Welke deelnetwerken nemen echter de funktie van de kinderen
over indien er geen kinderen zijn, of wanneer de kinderen niet zo nabij zijn, of
wanneer met geen van de kinderen regelmatig bezcek wordt uitgewisseld? Over-
zicht 9.2. geeft het antwoord op deze vragen.
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Het ontbreken van de kinderen heeft met name op het gebied van de hulpverle-
ning konsekwenties voor de andere deelnetwerken. Van de broers~zussen, van de
andere familieleden en van de vrienden levert een groter gedeelte een bijdrage in
de hulpverlening aan respondenten die geen kinderen hebben. Voor het deelnet-
werk der broers~zussen geldt dit ook op het gebied van de vrijetijdsbesteding.
Bovendien blijkt dat zowel de broers~zussen als de vrienden de rol van de kinde-
ren deels overnemen indien geen van de kinderen binnen loopafstand c.q. binnen
de gemeente woont.

Overzicht 9.2. - Overzicht van de gevallen w~aarin het ontbreken van ouder-kind
relaties in het primaire sociaal netwerk of in de gespecificeerde netwerken
samengaat met een signifikant hogere relatie-inhoudindex van de andere deel-
netwerken.

De relatie-inhoudindices
der brcer~zusrelaties zijn
signif`ilcant hoger op het
gebied van:

- vrijetijdsaktiviteiten xxxl)

- hulpverlening xxxl) }
mdien een respondent geen kinderen heeft

- hulpverlening xxx indien een respondent die kinderen heeft geen kinderen

- hulpverlening

De relatie-inhoudindices
der andere familierelaties
zijn signifikant hoger op
het gebied van:

- hulpverlening

De relatie-inhoudindices
der vriendenrelaties zijn
signifikant hoger op het
gebied van:

- hulpverlening

- hulpverlening

binnen loopafstand heeft

xxxl) indien een respondent die kinderen heeft geen kinderen
binnen de gemeente heeft

xx indien een respondent geen kinderen heeft

x indien een respondent geen kinderen heeft

x indien een respondent die kinderen heeft geen kinderen
heeft binnen loopafstand2)

1) Het verschil komt ook tot uiting in de totaalindex van het deelnetwerk.

2) De totaalindex vrienden is ook signif`~lcant hoger bij respondenten met kinderen, indien
ze geen kinderen binnen de gemeente hebben.
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In het begin van deze paragraaf hebben we vastgesteld dat de mate waarin de
kinderen aktief zijn op de onderzochte relatiegebieden niei samenhangt met de
mate waarin andere relatiekategorieën daarin betrokken zijn. Vervolgens is
gebleken dat in enkele gevallen een groter gedeelte van de kinderen op het gebied
van de vrijetijdsaktiviteiten participeert indien andere deelnetwerken (broer~zus
relaties, vriendenrelaties) leeg zijn. Omgekeerd zijn met name broers~zussen de
vervangers van de kinderen, zowel wanneer een respondent geen kinderen heeft
als wanneer hij geen kinderen binnen loopafstand of binnen de gemeente heeft
wonen4).

9.4 Zijn er op basis van enkele sociaaldemografische variabeten groepen te
vinden waarin de rela6e-inhoudindices signifilcant van elkaar verschillen?

De mate waarin de relaties binnen een deelnetwerk een bepaalde inhoud hebben
loopt sterk uiteen. Bestaan er op dit punt grote verschillen tussen bepaalde groe-
pen van respondenten? Verleent bij de weduwnaren bijvoorbeeld een groter ge-
deelte van de kinderen hulp dan bij gehuwde mannen? Of ondernemen naar ver-
houding de ongehuwden met een groter gedeelte van hun vrienden vrijetijdsakti-
viteiten dan de andere respondenten?
Voor groepen op basis van geslacht, burgerlijke staat, leeftijd en inkomen wordt
nagegaan in hoeverre de relatie-inhoudindices sigruf`ilcant van elkaar verschillen.
Dit gebeurt eveneens voor de onderzoeksgroepen. Daarbij is steeds dezelfde
groepsindeling gehanteerd als in 8.4..

Deze signif'ilcante verschillen sporen we in twee fasen op. Met behulp van een
THAID-analyse worden de respondenten eerst in twee groepen gesplitst, een met
hogere en een met lagere indexwaarden, waarbij de splitsing zodanig geschiedt
dat de samenstelling van deze twee groepen wat betreft de sociaal-demografische
variabele maximaal verschilt. De grens welke de groep met de hogere indexwaar-
den scheidt van de groep met de lagere indexwaarden wordt dus daar gezocht
waar het verschil tussen de twee groepen op het punt van de sociaal-demogra-
fische variabele het grootst is, dat wil zeggen waar de relatie-inhoudindices het
sterkste verband met de sociaal demografische variabele vertonen. De technische
werkwijze van de THAID-analyse is in bijlage 7 nader uiteengezet.
Na deze splitsing in twee groepen wordt nagegaan of het verschil in samenstelling
naar de betreffende sociaal-demografische variabele tussen deze twee groepen
signif`ilcant is.
In de hierna volgende overaichten zijn de deelnetwerken aangegeven welke in
bepaalde groepen een signifikante oververtegenwoordiging hebben bij de hogere
indexwaarden. Aan de hand van een voorbeeld is de procedure in bijlage 7 ver-
duidelijkt. Hier worden de belangrijkste resultaten per sociaal-demografische
variabele besproken.
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Overzicht 9..~ - Overzicht van de deelnetwerken welke in bepaalde groepen die
naar geslacht~burgerlijke staat zijn onderscheiden een signifikante oververtegen-
woordiging hebben bij de hogere waarden van de relatie-inhoudindices

geslacht ~burgertijke staat

mannen mannen mannen vrouwen vrouwen vrouwen index- n
gehuwd geh.gew. ongeh. gehuwd geh.gew. ongeh. waarde

BROERS~ZUSSEN:

- hulp xxx xxx xxx ~ 2 43

- intimitcit x x x 7 1 198

ANDERE
FAMIL[ELEDGN:

- hulp x x

- intimiteit xxx xxx xxx xxx

VRIENDGN:

x ~ 4 43
7 3 165

- verjaardagsbezoek x x ~ 4 2l7

- vrije tijd xx ~ 3 147

- intimiteit x x Z 2 251

- totaal-index x x x 3 4 185

BUREN:

- verjaardagsbezoek xx
- hulp xx

xx - 7 108

xx xx ~ 0 78

Leesinstruktie bij overzicht 9.3.
In dit overzicht zijn de deelnetwerken aangegeven welke in bepaalde groepen die naar ge-
slacht en burgerlijke staat onderscheiden zijn, een signifikante oververtegenwoordiging heb-
ben bij de hogere waarden van de relatie-inhoudindices.
In de kolom 'indexwaazde' kan men aflezen waar de spGtsing van respondenten in twee
groepen is geschied. Bij de aangegeven waazde begint de groep met de hogere indexwaarde
(De oorspronkelijke indexwaarden zijn gereduceerd tot 8 kategorieën, zie bijlage 4).
Zo kan men zien dat bijvoorbeeld voor het deelnetwerk der broer~zus relaties de groep met
de hogere indexwaarden voor de relatie-inhoud hulpverlening loopt van 2 tot 7. In deze
groep zijn 43 respondenten en onder hen zijn de ongehuwden en de weduwnazen zeer signi-
fikant oververtegenwoordigd. Dat zil zeggen dat wanneer een groter gedeelte van de broers~
zussen op het gebied van de hulpverlening aktief is, dit vooral voorkomt bij ongehuwden en
weduwnaren.
Het signifikantieniveau wordt aangeduid middels kruisjes:
I) Signifikanticnivuru cht-kwaJta.~twa:udc:

xxx: p ~- .111
xx:.01 ~ p , .ni

x:.05 ~ p !11
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- Geslacht~burgerlijke staat

In overaicht 9.3. staan de resultaten voor de groepen op basis van geslacht en
burgerlijke staat samengevat. In de leesinstruktie bij dit overzicht is uiteengezet
hoe dit overzicht gelezen en geinterpreteerd moet worden. Aan de hand van een
voorbeeld is geprobeerd dit zo precies mogelijk te formuleren. We zullen dit hier
niet voor elk deelnetwerk en voor elke relatie-inhoud herhalen. We beperken ons
tot het aangeven van de meest opvallende resultaten in meer algemene termen.
Op het gebied van de hulpverlening zijn de broersJzussen vooral van betekenis
voor weduwnaren en voor de ongehuwden. Voor de ongehuwden ligt dit in de
lijn van de resultaten in paragraaf 9.3.. Bij de kinderloze respondenten wordt de
rol van de kinderen immers vaak overgenomen door de broersJzussen. De relaties
die mannen en gehuwde vrouwen met andere familieleden onderhouden hebben
signifikant vaker een intimiteitskarakter. De vrienden daarentegen zijn relatief
gezien van meer betekenis voor de weduwen en, zij het in mindere mate, voor de
ongehuwde vrouwen dan voor andere groepen oudere mensen. De buren vervul-
len niet alleen voor deze vrouwen een belangrijke rol maar ook voor de weduw-
narens).
Tot slot moeten we de aandacht vestigen op hetgeen niet in overzicht 9.3. voor-
komt. Er zijn blijkbaar geen verschillen tussen de zes groepen, gevormd op basis
van geslacht en burgerlijke staat, in het percentage kinderen die bijdragen tot de
ondercochte relatiegebieden. De resultaten van de analyse op relatieniveau in
6.3. deden vermoeden dat bij uitstek bij de gehuwde mannen de kinderen een
belangrijke rol zouden vervullen. Dit blijkt niet het geval te zijnó).

- Leeftijdsgroepen

In hoofdstuk 8 is gebleken dat de jongere respondenten meer broers en zussen
hebben en dat ze ook met meer broers en zussen wekelijks of maandelijks
kontakt hebben dan de oudere respondenten. Naarmate mensen ouder worden is
de kans groter dat het aantal broersJzussen sterk afneemt in verband met het
toenemend aantal overleden broersJzussen. In overzicht 9.4. zien we dat bij de
jongere respondenten een groter gedeelte van de broersJzussen aktief is op de
onderlochte relatiegebieden. De broerJzus relaties die er bij het ouder worden
overblijven nemen blijkbaar in betekenis af. De betekenis van de vrienden blijkt
ook enigszins te variëren met de leeftijd van de respondenten. Bij de jongere
respondenten participeert een groter gedeelte van hen op het gebied van de
vrijetijdsaktiviteiten. Voorts komt bíj de drie oudste leeftijdsgroepen de rol van
de andere familieleden bij de hulpverlening sterker naar voren dan bij de jongere
respondenten.

100



Ovenicht 9.4. - Ovenicht van de deelnetwerken welke in bepaalde leeftijds-
groepen een signifikante oververtegenwoordiging hebben bij de hogere waarden
van de relatie-inhoudindicesl J

leeftijd

G 5- 74 75-7 ~ 5 index- n
jaar jaar jaar jaaz jaar jaaz waarde

BROERS~ZUSSEN:

- verjaardagsbezcek x
- vrije tijd xx xx

- hulp xx

X

xx

x - 7 131

~ 1 94
~ 1 46

ANDERE
FAMILIELEDEN:

- hulp

VRIENDEN:

- vrije tijd

- intimiteit

xx xx xx ~ 2 78

x x x x - 7 161

1) Voor toetichting zie leesinstruktie bij overzicht 9.3

- Inkomensgroepen

Aan de hand van ovenicht 9.5. springt een ding in het oog. Bij de respondenten
uit de lagere inkomensgroepen hebben de buren een groter aandeel op de relatie-
gebieden dan bij de respondenten uit de hogere inkomensgroepen. Zoals reeds in
velerlei onderzoek bleek is de buurt betrokkenheid in de lagere sociale klassen
groter (Nauta, 1973; Kloprogge, 1975).
Bij de respondenten uit de twee laagste inkomensgroepen en uit de hoogste in-
komensgroep zijn de vrienden van meer betekenis op het terrein van de vrijetijds-
aktiviteiten dan bij de respondenten uit de andere inkomensgroepen.

- Ondenoeksgroepen

De groepen van respondenten die gevormd werden op basis van sociaal.demogra-
fische variabelen vertonen geen signif`ilcante verschillen tussen de percentages
kinderen die een bijdrage leveren op de relatiegebieden. Tussen de ondenoeks-
groepen blijken er op dit punt wel verschillen te zijn, met name op het gebied
van de hulpverlening. De respondenten die het meest hulpbehcevend zijn krijgen
van een groter percentage van de kinderen hulp. Dit geldt ook de `wijkbejaarden'
die nog zelfstandig wonen en geen plannen hebben om te verhuizen. Aan de
meest hulpbehcevenden blijkt niet alleen een groot percentage van de kinderen
hulp te verlenen maar ook een groot gedeelte van de vrienden en van de andere
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familieleden. Bij de respondenten die op de wachtlijst voor een bejaardenwoning
staan zijn zowel de kinderen als de broers~zussen en de vrienden erg aktief in de
vrijetijdsaktiviteiten. Aan de hand van de genoemde bevindingen is het duidelijk
dat de mate waarin deelnetwerken een bijdrage leveren op bepaalde relatiegebie-
den samenhangt met de situatie van de respondent.
De `wijkbejaarden' en degenen die op een wachtlijst voor een bejaardenwoning
staan zijn grotendeels `jongere' respondenten. Voor hen speelt een groter gedeel-
te van de broers~zussen een rol van betekenis dan voor de oudere respondenten.

Ovenicht 9.5. - Ovenicht van de deelnetwerken welke in bepaalde inkomens-
groepen een signifikante oververtegenwoordiging hebben bij de hogere waarden
van de relatie-inhoudindiceslJ

inkomen

G C 700; f 701; C 951; f 1101; ~ f 1600; index- n
tot tot tot waarde
f 950,- C 1100; f 1600;

VRIENDEN:

- vrije tijd xx xx xx - 7 62

BIJREN:

- vrije tijd xx xx xx - 7 23

- hulp xx 74 61

- intimiteit x ~ 4 101

- totaal-index xxx xxx ~4 67

I) Voor tcetichting zie leesinstruktie bij overzicht 9.3.

9.5 Samenvatting

Onze bevindingen bevestigen dat de kinderen voor oudere mensen van grote
betekenis zijn. Toch is deze betekenis niet op alle teneinen en voor alle oudere
mensen even groot. In zoverre zijn onze bevindingen niet in overeenstemming
met de gebruikelijke generalisatie over de wedenijdse betrokkenheid van oudere
mensen en hun kinderen. Bovendien blijkt uit onze beschrijving dat naast de
ouder-kind relaties ook relaties van andere deelnetwerken van groot belang zijn.
Het is niet onze bedoeling om in deze samenvatting alle samenhangen te herhalen
die we in dit hoofdstuk op het spoor kwamen. We zetten per deelnetwerk de
belangrijkste resultaten bijeen. Voorzover het zinvol en mogelijk is worden daar-
bij ook de resultaten uit hoofdstuk 8 betrokken.

Relatief gezien leveren de kinderen een grote bijdrage op de onderLOChte relatie-
gebieden. Op drie van de vier gebieden is de relatie-inhoudindex van het deelnet-
werk der ouder-kind relaties het hoogst. Er zijn echter grote verschillen tussen de
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Ovenicht 9.6. - Ovenicht van de deelnetwerken welke in bepaalde ondenoeks-
groepen een signifikante ovefvertegenwoordiging hebben bij de hogere waarden
van de relatie-inhoudindices J

ondetzoeksgroepen

recent wachtL wachtL wijk- wachtL index- n
ver tehuis tehuis bejaarden bejaarden- waazde
plaatsten geindic. aangeh. woningen

KINDEREN:

- vrije tijd x x ~ 3 144

- hulp xx xx xx ~ 2 169

- totaal-index x x x ~ 5 192

BROERS~
ZUSSEN:

- vrije tijd xxx xxx ~ 1 94

- totaal-index x x ~ 3 157

ANDERE
PAMILIELEDEN:

- hulp xx xx

- totaal-index x

xx ~ 2 7g
x x ~ 5 77

VRIENDEN:

- vrije tijd xxx xxx ~ 1 167

- hulp x x x ~ 3 54

- totaaFindex xx ~ 5 122

1) Voor toelichting zie leesinstruktie bij overzicht 9.3.

respondenten. Bij sommige respondenten zijn vrijwel alle kinderen aktief, bij
anderen vrijwel geen. Dit varieert ook per relatie-inhoud. Bij vrijetijdsaktiviteiten
en hulpverlening bijvoorbeeld zijn meestal slechts een of twee kinderen betrok-
ken. Onder de respondenten waarbij geen van de kinderen in deze aktiviteiten
betrokken zijn, zijn er een groot aantal voor wie deze relatiegebieden niet van
toepassing zijn (zie tabe14.2. in bijlage 4). Daarnaast heeft 2S procent van de res-
pondenten met geen van de kinderen een intieme relatie.
Opvallend is dat de bijdrage van de kinderen niet verschilt naar geslachtjburger-
lijke staat, naar leeftijd en inkomen van de respondenten. Wel zijn er verschillen
tussen de onderzceksgroepen. Deze hangen deels samen met de mate van hulpbe-
hoevendheid van de respondent. Bij degenen die recent verhuisd zijn naar een
verzorgingstehuis en bij degnen die geaccepteerd zijn op de wachtlijst voor een
dergelijk tehuis draagt niet alleen een groter gedeelte van de kinderen maar ook
van de andere familieleden en van de vrienden bij tot de hulpverlening. Dat ook
de kinderen van de ~vijkbejaarden' zo aktief zijn op het gebied van de hulpverle-
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ning komt waarschijnlijk omdat bij hen meer kinderen binnen loopafstand
wonen (vgl. 8.4.).

Het deelnetwerk der broers~zussen is vooral van betekenis bij respondenten
die geen kinderen hebben. Wanneer respondenten wel kinderen hebben maar
geen kinderen binnen loopafstand c.q. binnen de gemeente, verleent eveneens
een groter gedeelte van de broers~zussen hulp. Dit dcen ze ook bij de weduwna-
ren. Naarmate respondenten ouder worden neemt de betekenis van de
brcers~zussen op de onderzochte relatiegebieden af.
Bij dit alles moeten we niet uit het oog verliezen dat gemiddeld genomen slechts
een zeer laag percentage van de broers~zussen op de onderzochte relatiegebieden
aktief is.

Ook van de andere familieleden is slechts een vrij laag percentage aktief op de
relatiegebieden. Respondenten die geen kinderen hebben krijgen relatief gezien
van meer andere familieleden hulp. Dit geldt ook voor de weduwnazen, de oud-
sten en de respondenten uit de onderzoeksgroepen die het meest hulpbehoevend
zijn.

De vrienden zijn met name van betekenis bij de vrijetijdsaktiviteiten. In vergelij-
king tot de anderen is onder hen het percentage dat op dit terrein aktief is, het
hoogst. Alleen indien respondenten geen vrienden binnen loopafstand hebben,
dan wel geen vrienden waarmee ze minstens wekelijks bezcek uitwisselen, parti-
cipeert een signif`ilcant groter gedeelte van de kinderen in de vrijetijdsaktiviteiten.
Rosow (1970) kwam tot de konklusie dat oudere mensen die in hun verwachtin-
gen ten aanzien van hun kinderen teleurgesteld zijn een sterker beroep zullen
doen op hun vrienden en~of buren. Omdat aan de hand van overzicht 9.3. bleek
dat de vrienden met name voor de weduwen op het gebied van de vrijetijdsaktivi-
teiten van betekenis zijn, vragen we ons afof hierin zich een teleurstelling in hun
verwachtingen ten aanzien van de kinderen weerspiegelt. Voor alle alleenstaande
vrouwen hebben de relaties met hun vrienden vaker een intiem karakter. Boven-
dien komen er naar verhouding meer vrienden op verjaardagsbezoek.

Het is gebleken dat de buren waarmee men een primaire sociale relatie onder-
houdt vooral op het gebied van de hulpverlening van betekenis zijn.
Dit komt met name naaz voren bij de weduwen en weduwnazen, en bij de onge-
huwde vrouwen. Op drie van de vier relatiegebieden zijn de buren van meer be-
tekenis bij de respondenten van de lagere inkomensgroepen.

We hebben vastgesteld dat de mate waarin de kinderen aktief zijn op de onder-
zochte relatiegebieden niet samenhangt met de mate waarin de partners uit ande-
re deelnetwerken daarin betrokken zijn. Het intiem zijn van relaties lijkt in zeke-
re mate aan de respondent gebonden te zijn. Slechts in enkele gevallen is geble-
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ken dat de kinderen een grotere bijdrage op een bepaald relatiegebied leveren
indien een ander deelnetwerk leeg is. Op grond van deze gegevens mceten we
met Rosow (1970) konkluderen dat er in het algemeen gesproken geen samen-
hang bestaat tussen de mate waarin de kinderen op bepaalde relatiegebieden
aktief zijn en de mate waarin bij andere relatiekategorieën dat het geval is. In
bepaalde situaties is er wel sprake van een dergelijke samenhang. Wanneer
er bijvoorbeeld geen kinderen binnen de gemeente wonen of wanneer men geen
vrienden heeft waarmee men frekwent omgaat.
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10 De samenstelling van het primaire
sociaal-netwerk: de netwerkpatronen

10.1 Inleiding

In dit hoofdstuk komt de opbouw van het primaire sociaal netwerk aan de orde.
Het gaat hierbij om de vraag welke deelnetwerken middels een of ineer relaties
vertegenwoordigd z~n in het primaire sociaal netwerk van de respondenten. De
samenstelling van het primaire sociaal netwerk naar deelnetwerken wordt aange-
duid in de vorm van patronen. Een 1 betekent dat iemand een of ineer relaties in
het betreffende deelnetwerk heeft en indien een deelnetwerk ontbreekt wordt
dat met een 0 aangegeven. Het patroon 10010 betekent bijvoorbeeld dat iemands
prirnaire sociaal netwerk zowel relaties met een of ineer kinderen als met een of
meer vrienden omvat, maar niet met broers~zussen, andere familieleden of buren.
De beschrijving van de samenstelling van het totale primaire sociaal netwerk is
echter slechts een eerste stap. Op grond van bepaalde criteria kunnen we een
gedeelte van het totale primaire sociaal netwerk afi~akenen en dan de samenstel-
ling van deze gespecificeerde primaire sociale netwerken bestuderen. De woon-
afstand en de frekwentie van bezoek zullen we als zulke criteria hanteren. Het
netwerk van primaire sociale relaties met personen die binnen loopafstand
wonen noemen we kortheidshalve het primaire sociaal netwerk binnen loopaf-
stand. Daarnaast onderscheiden we op dezelfde manier het primaire sociaal net-
werk binnen de gemeente en het primaire sociaal netwerk voorzover wekelijks
c.q. maandelijks bezoek wordt uitgewisseld. De patronen van het totale primaire
sociaal netwerk en van de naar woonafstand en frekwentie van bezoek gespecifi-
ceerde primaire sociale netwerken worden in de volgende paragraaf beschreven.
We doen dit ook voor de partiële primaire sociale netwerken.
In de twee voorgaande hoofdstukken is veel aandacht besteed aan de afzonder-
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lijke deelnetwerken. Bij de vergelijkende beschrijving van de deelnetwerken
moesten we er rekening mee houden dat de respondenten die kinderen hebben
slechts deels dezelfde respondenten zijn als degenen die broersjzussen of vrien-
den hebben. De beschrijving van de samenstelling van het primaire sociaal net-
werk betreft steeds alle respondenten.

Een element van onze probleemstelling waaraan we tot nu toe niet zijn toege-
komen is het zoeken naar typen van primaire sociale netwerken. We hebben er
ook weinig aanknopingspunten voor gevonden. Na de beschrijving van de net-
werkpatronen gaan we na of zij aanknopingspunt kunnen zijn voor de konstruk-
tie van een beperkt aantal typen van primaire sociale netwerken.

10.2 Beschrijving van de netwerlcpatronen

Willen we de samenstelling van het primaire sociaal netwerk naar deelnetwerken
in patronen weergeven dan komen we tot een reeks van 32 patronen. De 5 deel-
netwerken kunnen immers in 32 kombinaties vertegenwoordigd zijn, al naar
gelang geen, of een of ineer deelnetwerken leeg zijn. In bijlage 8 zijn de frekwen-
tieverdelingen over deze 32 netwerkpatronen opgenomen. Hier zijn ze grafisch
weergegeven in grafiek 10.1 en 10.2. Nu volgt een beschrijving van de verdelin-
gen aan de hand van de grafieken.

- De netwerkpatronen van het totale primaire socioal netwerk

Het onderste gedeelte van grafiek 10.1 (ook 10.2) geeft de frekwentieverdeling
over de netwerkpatronen van het totale primaire sociaal netwerk. Bij 60 respon-
denten is het pnunaire sociaal netwerk zodanig samengesteld dat in elk van de
deelnetwerken minstens één relatie aanwezig is. Bij 70 respondenten is alleen het
deelnetwerk der burenrelaties leeg. Wanneer we de grafiek van het totale primai-
re sociaal netwerk overaien, blijkt dat de meeste respondenten een vrij grote
diversiteit van relaties hebben. Bij 82 procent van de respondenten zijn drie of
meer deelnetwerken vertegenwoordigd. Er zijn slechts enkele respondenten waar-
bij maar één deelnetwerk vertegenwoordigd is.

De netwerkpatronen van de naar woonafstand en frekwentie van wedenijds
bezoek gespecificeerde primaire sociale netwerken

Grafiek 10.1 geeft ook de frekwentieverdelingen over de netwerkpatronen van
de naar woonafstand en frekwentie van wederzijds bezoek gespecificeerde pri-
maire sociale netwerken. We voorzien ze achtereenvolgens kort van kommentaar.
Er is een groot verschil tussen de samenstelling van het primaire sociaal netwerk
binnen loopafstand en die van het totale primaire sociaal netwerk. Er zijn 65 res-

108



Grafiek 10.1. - Grafische weergave van de frekwentieverdeling over de 32 net-
werkpatronen voor het totale primaire sociaal netwerk en voor de naar woonaf-
stand en fiekwentie van wedenijds bezoek gespecificeerde netwerken
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pondenten die binnen loopafstand met niemand een primaire sociale relatie
onderhouden. Verder blijkt dat de primaire sociale relaties binnen loopafstand
voor zeer veel respondenten beperkt blijven tot de vrienden- en~of burenrelaties.
Er zijn veel respondenten waarbij geen van de kinderen binnen loopafstand
woont (vgl. 8). Daarnaast valt het echter op dat er ook 38 respondenten zijn die
alleen maar een of ineer kinderen binnen loopafstand hebben.
Voor veel mensen brengt ouder worden op den duur een vermindering van mobi-
liteit met zich mee. Hier zien we wat deze beperking in mobiliteit voor de meeste
ouderen kan betekenen. Zodra de mobiliteit van de oudere mens niet verder
reíkt dan de eigen woonomgeving, wordt het assortiment van primaire sociale
relaties dat men op eigen initiatief kan onderhouden sterk beperkt. Voor het
onderhouden van zijn primaire sociale relaties wordt men dan meer afhankelijk
van andere mensen.
De samenstelling van het primaire sociaal netwerk is voor veel respondenten veel
gevarieerder wanneer we dat binnen de gehele gemeente bekijken. Er zijn meer
respondenten waarbij alle soorten van relaties binnen de gemeente vertegen-
woordigd zijn, er zijn er echter ook veel waarbij dit netwerk beperkt blijkt tot
een of twee soorten van relaties.

De samenstelling van het prima'ue sociaal netwerk voorzover het bestaat uit rela-
ties met personen met wie minstens wekelijks bezoek wordt uitgewisseld is
meestal ook beperkt. Er zijn 43 respondenten die met niemand wekelijks bezoek
uitwisselen (vgl. 8). Daarnaast wisselen veel respondenten alleen met kinderen of
alleen met vrienden wekelijks bezoek uit. Verder zijn er vrij veel waarbij alleen
kinderen en andere familieleden of alleen kinderen en vrienden in dit net-
werk vertegenwoordigd zijnl).
Hoewel het vertegenwoordigd zijn van meer of minder deelnetwerken op zich
weinig zegt over het sociaal isolement van de respondenten willen we bij de laatst
genoemde bevinding toch een kanttekening plaatsen. Eenzaamheidsgevoelens
ontstaan met name wanneer mensen niet voldaan zijn over het bestaande kon-
taktenpatroon (vgl. 8.4.). Een dergelijke ontevredenheid over het kontaktenpa-
troon zou bij een aantal respondenten aanwezig kunnen zijn. De samenstelling
van het totale primaire sociaal netwerk is immers meestal zeer divers terwijl het
primaire sociaal netwerk voorzover het bestaat uit relaties met personen met wie
minstens wekelijks bezoek wordt uitgewisseld bij veel respondenten beperkt van
samenstelling is. Het komt vaak voor dat bij de meer frekwente kontakten een
aantal deelnetwerken niet vertegenwoordigd zijn. Hierin kan, als de verwachtin-
gen hoger zijn, een bron van ontevredenheid over het kontaktenpatroon liggen.

Ook het primaire sociaal netwerk voorzover het bestaat uit relaties met personen
met wie minstens maandelijks bezoek wordt uitgewisseld, is beperkt, zij het
minder dan wanneer het gaat óm personen met wie wekelijks bezoek wordt
uitgewisseld.
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- De netwerkpatronen van de partiëleprimaire sociale netwerken

De partiële primaire sociale netwerken kunnen we eveneens naar netwerkpatro-
nen onderscheiden. Het netwerkpatroon voor een bepaalde relatie-inhoud is
gebaseerd op de deelnetwerken waarin geen relaties en op de deelnetwerken
waarin een of ineer relaties met een dergelijke inhoud aanwezig zijn. Indien een
deelnetwerk leeg is of indien geen van de relaties de betreffende relatie-inhoud
heeft, dan is dit deelnetwerk niet in het netwerkpatroon vertegenwoordigd. Bij
de respondenten die zeiden dat een bepaalde relatie-inhoud voor hen niet van
toepassing is, is het betreffende partiële primaire sociaal netwerk leeg. In grafiek
10.2. zijn de respondenten voor wie een relatie-inhoud niet van toepassing was
buiten beschouwing gelaten.

Bij het verjaardagsbezoek zijn meestal verschillende deelnetwerken vertegen-
woordigd. In het vorige hoofdstuk zagen we dat het percentage dat op verjaar-
dagsbezoek komt onder de kinderen hoger is dan onder de andere kategorieën
van personen waannee een primaire sociale relatie wordt onderhouden. Dit
hebben we toen in verband gebracht met verwachtingen van de ouders. Hier
blijkt dat er in de andere relatiekategorieën ook vaak een of ineer relatiepartners
zijn die op verjaardagsbezoek komen.
Op het terrein van de vrijetijdsaktiviteiten ligt dat anders. Bij veel respondenten
is het primaire sociaal netwerk voor deze aktiviteiten eenzijdig van samenstelling.
Wanneer het beperkt blijft tot één deelnetwerk dan participeren meestal df de
kinderen df de vrienden in de vrijetijdsaktiviteiten (vgl. 9).
Het verschijnsel dat maar één deelnetwerk relaties met een bepaalde inhoud
heeft doet zich nog vaker voor bij de hulpverlening. Hierbij komt het meestal op
de kinderen aan.
In het partiële primaire sociaal netwerk van de relaties met een intiem karakter
zijn meestal weer een vrij groot aantal deelnetwerken vertegenwoordigd. Wan-
neer deze intieme relaties slechts in één deelnetwerk voorkomen, betreft het
meestal relaties met kinderen of relaties met vrienden.

10.3 Een nadere bewerking van de netwerkpatronen

De 32 netwerkpatronen zijn voor verdere analyse moeilijk hanteerbaar, omdat
elk patroon beschouwd moet worden als een op zich zelf staand gegeven. Daar-
door zijn ze onbruikbaar voor statistische bewerkingen zoals korrelatiebereke-
ningen en daarop gebaseerde analysetechnieken. Wel kunnen we proberen de 32
netwerkpatronen tot een aantal typen te reduceren.
In het nu volgende zullen we vanuit een drietal gezichtspunten de netwerkpatro-
nen reduceren. Daarna gaan we na in hoeverre de resultaten hiervan aankno-
pingspunten bieden voor de konstruktie van typen van primaire sociale netwer-
ken.
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Grafiek 10.2. - Grafische weergave van de frekwentieverdelingen over de 32
netwerkpatronen voor het totale primaire sociaal netwerk en voor de partiéle
primaire sociale netwerken
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- Het aantaldeelnetwerken dat vertegenwoordigd is

Door alleen maar te letten op het aantal vertegenwoordigde deelnetwerken
kunnen we de 32 netwerkpatronen terugbrengen tot zes kategorieén, lopend van
een kategorie waarin 5 tot een kategorie waarin geen deelnetwerken zijn verte-
genwoordigd. Tabel 10.1. geeft de frekwentieverdeling voor deze kategorieën,
zowel voor het totale primaire sociaal netwerk als voor elk van de gespecifïceerde
en partiële primaire sociale netwerken. Deze verdelingen lopen sterk uiteen. Een
aantal verschijnselen die bij de beschrijving van de netwerkpatronen reeds gesig-
naleerd werden komen ook hier naar voren, onder andere de eenzijdige samen-
stelling van het primaire sociaal netwerk binnen loopafstand en voonover
wekelijks bezoek wordt uitgewisseld als ook van de partiële primaire sociale
netwerken op het terrein van de vrijetijdsaktiviteiten en van hulpverlening. Op de
twee laatstgenoemde relatiegebieden geldt deze eenzijdige samenstelling respek-
tievelijk 43 en 59 procent van de respondenten, wanneer we degenen voor wie
deze relatieinhouden niet van toepassing zijn buiten beschouwing laten.

Tabel 10.1. - Het aantal vertegenwoordigde deelnetwerken in het totale primai-
re sociaal netwerk en in de gespeciftceerde en partiéTe primaire sociale netwerken
(frekwentiesJ

het aantal deelnetwerken dat
vertegenwoordigd is

5 4 3 2 1 0

Het totale primaire sociale netwerk 60 179 137 61 18

Het primaire sociaal netwerk, gespeci-
ficeerd naar woonafstand en
frekwentie van wederzijds bezoek:

y waar-
van
n.v. t.

- binnenloopafstand 2 19 71 140 158 65
- binnen gemeente 22 85 160 110 67 11
- minstens wekelijks bezoek 4 34 91 154 129 43
- minstens maandelijks bezoek 15 96 130 132 65 17

Het partiële primaire sociale netwerk:

- verjaardagsbezoek 19 99 145 104 64 24 19
- vrijetijdsaktiviteiten - 9 40 137 151 118 100
- hulpverlening 2 3 25 88 193 144 126
- intimiteit 10 68 107 141 105 24 22
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De respondenten die zeggen geen hulp nodig te hebben zijn met name te vinden
onder de zelfstandig wonende gezonde oude mensen die nog geen plannen heb-
ben om naar een veraorgingstehuis te gaan (de wijkbejaarden en degenen die op
een wachtlijst staan voor een bejaardenwoning). Onder degenen die reeds ver-
huisd zijn naar of op een wachtlijst staan voor een verzorgingstehuis zijn er naar
verhouding veel voor wie de genoemde vrijetijdsaktiviteiten niet van toepassing
zijn. In een aantal gevallen betreft het hier minder valide mensen die niet meer in
staat zijn tot deze vrijetijdsaktiviteiten2). Voor 45 respondenten zijn beide rela-
tie-inhouden niet van toepassing.

- De netwerkpatronen waarin slechts één deelnetwerk vertegenwoordigd is

Er zijn, zo is reeds gebleken, vrij veel respondenten waarbij op bepaalde relatie-
gebieden slechts één deelnetwerk vertegenwoordigd is. We nemen aan dat in deze
situaties de typische betekenis van deze deelnetwerken meer geprofileerd naar
voren komt.
Naar verhouding zijn er veel respondenten waarbij bepaalde relatie-inhouden
alleen in de relaties met hun kinderen voorkomen (zie grafiek 10.2.). Op het ter-
rein van de hulpverlening springt dit het meest in het oog. Op het gebied van de
vrijetijdsaktiviteiten en intimiteit zijn er ook een groot aantal respondenten
waarbij slechts relaties uit één deelnetwerk deze inhoud hebben. Op beide gebie-
den betreft het iets vaker alleen relaties met vrienden dan alleen met kinderen.
De rol van de vrienden op deze twee terreinen krijgt nog meer gewicht wanneer
we in aanmerking nemen dat van de respondenten die alleen met vrienden rela-
ties van een dergelijke inhoud hebben, bijna 70 procent kinderen heeft. Van de
respondenten die alleen met kinderen dergelijke relaties hebben, heeft slechts 40
procent vrienden als het gaat om vrijetijdsaktiviteiten en 22 procent heeft vrien-
den als het gaat om intieme relaties.

- Samenvoeging van deelnetwerken

Als derde vorm van reduktie van de 32 netwerkpatronen worden de relaties met
broers en~of zussen en die met andere familieleden samengevoegd tot familie-
relaties en de vrienden- en burenrelaties tot niet-familierelaties. Tabel 10.2. geeft
een overaicht van de 8 typen van netwerken die dan ontstaan en de frekwentie-
verdeling voor het totale primaire sociaal netwerk en voor de gespecificeerde en
partiële primaire sociale netwerken over deze acht typen.
Type I is het meest complexe primaire sociaal netwerk. In een primair sociaal
netwerk van dit type zijn relaties met kinderen aanwezig, relaties met broers~
zussen en~of andere familieden en relaties met vrienden en~of buren.
Een respondent die zowel kinderen heeft als broers~zussen en~of andere familie-
leden waarmee een primaire sociale relatie wordt onderhouden valt onder type
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Tabel 10.2. - Acht typen primaire sociale netwerken op basis van samenvoeging
van deelnetwerken (fiekwentiesJ

tYPenetwerkll 1 II III IV V VI VII VIII Totaal

korresponderende I, 2, 3, 4, 8, 13, 14 17, I8, I6 20, 24 29, 30 32
pavoonnummen S, 6, 7, 12 1 S, 19, 21, 28, 31

9, 10. 22.23,
11 25, 26,

27

Het totale primaire sociaal netwerk 2S7 64 18 90 7 IS 4

Het primaire sociaal netwerk
gespecificeerd naar woonafstand
en frekwentie van wederzijds
bezcek:

4SS

- binncn loopafstand 42 2S 49 67 38 26 143 6S ISS
- Dinnen de gemeente l48 18 S2 102 27 18 49 11 45S
- minstens wekelíjks bezcek 67 58 76 60 S6 31 64 43 4SS
- rninstens maandelijks bezoek 153 60 65 7S 3S 24 26 17 4SS

Het partiële primaire sociaal
netwerk:

- verjaazdagsbezoek 1SS 81 4S 72 37 27 14 24 4S5
-vrjjetjjdaaktiviteiten 32 45 44 44 SO 46 76 1IB 455
-hulpverlening IS 26 3S 26 101 44 ó4 144 4S5
- intimiteit 111 60 S7 72 31 44 53 24 455

1) Het primaire sociaal netwerk van het
- type I omvat:

ouder-kind relaties
familierelaties (relaties met broers~zussen én~of andere familieleden)
niet-familierelaties (relaties met vrienden én~of buren)

- type II omvat:
ouder-kind relaties
familierelaties

- type III omvat:
ouder-kind relaties
niet-familierelaties

- type IV omvat:
familierelaties
niet-familierelaties

- type V omvat:
alleen ouder-kind relaties

- type VI omvat:
alleen familierelaties

- type VII omvat:
alleen niet-familierelaties

- type V [Il is:
leeg

II. Hij heeft alleen verwantschapsrelaties in zijn primaire sociaal netwerk. Bij
type III zijn naast de ouder-kind relaties alleen niet-familierelaties aanwezig.
Onder type N vallen de respondenten die geen kinderen hebben maar wel rela-
ties onderhouden met familieleden en niet-familieleden. De typen V, VI en VII
zijn het meest eenzijdig van samenstelling en type VIII valt samen met het net-
werkpatroon 32 waarin geen enkel deelnetwerk vertegenwoordigd is.
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10.4 Acht typen primaire sociale netwerken

Vanuit drie gezichtspunten hebben we de netwerkpatronen bekeken. In principe
zou elk van deze als uitgangspunt kunnen dienen voor de konstruktie van typen
van primaire sociale netwerken. We hebben hierbij geen typologie op het oog die

tot stand komt door kombinatie van de verschillende dimensies van een com-
plexe eigenschap (Segers, 1975: 126). De besproken typen zijn slechts gebaseerd

op de samenstelling van het pnUnaire sociaal netwerk naar formele kenmerken.
De vraag of de konstruktie van typen van pnimaire sociale netwerken op basis

van deze uitgangspunten zinvol is proberen we te beantwoorden met behulp van

drie soorten gegevens. Die typenkonstruktie die de meest relevante verschillen

in deze gegevens tussen de typen oplevert krijgt de voorkeur. Drie vragen komen

aldus ten aanzien van de gekonstrueerde typen aan de orde:
1. in hoeverre is er verschil in de percentages van relaties waarin een bepaalde

inhoud voorkomt (totaalindices) wanneer we de respondenten onderschei-
den naar de typen primaire sociale netwerken die ze hebben,

2. in hoeverre verschillen de sociaal-demografische kenmerken van de respon-
denten wanneer we ze onderscheiden naar typen primaire sociale netwerken
die ze hebben,

3. in hoeverre is er verschil in psychisch, sociaal en lichamelijk welbevinden
tussen de respondenten wanneer we ze onderscheiden naar de typen primai-
re sociale netwerken die ze hebben.

De reduktie van de 32 netwerkpatronen in de vorm van samenvoeging van deel-
netwerken leverde de beste resultaten op. In de rest van deze paragraaf bespre-
ken we de verschillen tussen de acht typen van primaire sociale netwerken die
hierop gebaseerd zijn. De verschillen in psychisch, sociaal en lichamelijk opzicht
bespreken we pas in het volgende hoofdstuk dat geheel aan het welbevinden
gewijd is.

- De totaalindices van de respondenten, onderscheiden naarde typen primaire
sociale netwerken die ze hebben

De totaalindex per deelnetwerk geeft aan in welke mate de relaties binnen een
deelnetwerk de vier onderzochte inhouden hebben. De totaalindex per relatie-
inhoud geeft aan in welke mate in de relaties van het totale primaire sociaal net-
werk een bepaalde relatie-inhoud voorkomt. Uit deze totaalindices resulteerde
een totaalindex van het totale primaire sociaal netwerk (vgl. 9). We zijn nagegaan
in hoeverre de acht typen van netwerken verschillen vertoonden in genoemde
totaalindices. Middels toetsing is vastgesteld of de gemiddelde totaalindices per
type signif`ilcant van elkaar verschillen (bijlage 6).
Tabel 10.3. en 10.4. geven een overzicht van de resultaten. Bij de tabellen is aan-
gegeven hoe ze in technische zin geinterpreteerd moeten worden. We zullen ze
hier in meer algemene zin bespreken.
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Op elk van de relatiegebieden zijn er signif'ikante verschillen tussen de respon-
denten, onderscheiden naaz het type primaire sociaal netwerk dat ze hebben. Bij
de respondenten die zowel kinderen als vrienden en~of buren hebben (type III) is
de totaalindex voor ellc van de onderzochte relatiegebieden hoger. Dat wil zeggen
dat bij de respondenten die een primair sociaal netwerk van deze samenstelling
hebben een groter gedeelte van de relatiepartners aktief is op ellc van de relatiege-
bieden dan bij de respondenten met een primair sociaal netwerk van een andere
samenstelling3). Bij de respondenten met een primair sociaal netwerk van het
type VI (alleen familieleden) en VII (alleen niet-familieleden) zijn de relatiepart-
ners op enkele relatiegebieden aktiever. De drie genoemde groepen van respon-
denten betreffen achtereenvolgens slechts 18, 15 en 4 respondenten.

Tabel 10.3. - De gemiddelden van de totaalindices van relatie-inhouden voor de
respondenten, onderscheiden naar het type totale primaire sociaal netwerk dat
ze hebben.

Type primair socisal netwerk algemeen overschri}

1 11 fIl N V VI yIl VIII
gemid- dingskans
delde 1 ~ in 96

Het totale primaire sociaal netwerk:

- gemidd, tot index verjaardagstxzcek 0,66 0.69 0,77 0,63 0,40 0,62 0,63 - 0,66 9,252)
-gemidd tot indexvrijetijds~lctiviteiten0,24 0,23 0,36 0,19 0,12 0.3g 0,54 - 0,24 0,03
- gemidd. tot hulpverlening 0,16 0,18 0,20 0,18 0,13 0,13 0,49 - 0,17 2,16
- gemidd. tot index intimiteit 0,54 0,47 0-tí4 0,50 0,24 0,53 0,63 - 0,52 7,31

- gemidd totindex TOTA!iL 0,45 0,41 0,52 0,40 0,25 0,47 0,5T - 0,43 0,34

1) Alle gemiddelden zijn berekend op basis van de oorspronkelijke indices (bijlage 4).
2) indien de gemiddelde totaalindices per type signifikant van elkaaz verschillen zijn de

gemiddelden die groter zijn dan het algemeen gemiddelde onderstreept. Bij de respon-
denten wier primaire sociaal netwerk tot een dergelijk type behoort, heeft een groter
percentage van de relaties de betreffende telatie-inhoud. Bijvoorbeeld bij de responden-
ten die in hun primaire sociaal netwetk zowel relaties met kinderenals met vrienden
en~of buren hebben (type III) komt gemíddeld genomen 77 procent van de betreffende
personen op verjaazdagsbezoek.

In tabel 10.4. blijkt dat er voor slechts twee deelnetwerken signifikante verschil-
len zijn tussen de respondenten onderscheiden naar typen netwerken die ze
hebben, namelijk voor het deelnetwerk der ouder-kind relaties en voor dat der
broer~zus relaties. Er zijn 7 respondenten die naast de ouder-kind relaties geen
andere relaties in hun primaire sociaal netwerk hebben (type V). Bij hen heeft
gemiddeld genomen slechts 25 procent van de ouder-kind relaties een bepaalde
inhoud. Dit in tegenstelling tot de respondenten met andere typen primaire
sociale netwerken waarin naast de ouder-kind relaties ook andere deelnetwerken
aanwezig zijn (typen I, II, III). De genoemde 7 respondenten zitten in een zeer
ongunstige situatie. In de eerste plaats kunnen ze slechts terugvallen op de rela-
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Tabel 10.4. - De gemiddelden van de totaalindices van de deelnetwerken voor
de respondenten, onderseheiden naar het type totale primaire socural netwerk
dat ze hebben

Type ptimait socisal netwerk algemeen overschrij
gemid- dingskans

I 11 Ill IV V VI Vll VIII delde in 96

Het totale primaire sociasl netwerk:

- gemidd. tot index kinderen 0,57 0,60 0,58 nv,t 0,25 nv.t nv.t - 0,57 0,961)

- gemidd. tot index broerslzussen 0,29 0,22 nv.t 0,33 nv.t 0,50 nv.t - 0,29 0,10

- gemidd. tot index and. famleden 0,39 0,37 nv.t 0,41 nv.t 0,37 nv.t. - 0,39 g7,45

- gemidd. totindex vrienden 0,48 nv.t 0,51 0,45 nv.t nv.t. 0,65 - 0,47 37,85

- gemidd. tot index buren 0,40 av.t 0,45 0,43 nv.t n.v.t. 0,00 - 0,40 31,30

1) Voor toelichting zie tabel 10.3.

ties met de kinderen. Bovendien blijkt dat bij hen een groot deel van de kinderen

op de onderzochte relatiegebieden niet aktief is.
Voor het deelnetwerk der broers~zussen ligt het omgekeerd. Bij de respondenten

die naast de broer~zus relaties hoogstens nog met andere familieleden een primai-

re relatie onderhouden (type VI) zijn naar verhouding veel meer broers~zussen
aktief op de onderzochte relatiegebieden. Hier blijkt opnieuw dat de broers~zus-

sen vooral van grote betekenis zijn wanneer men geen kinderen heeft. Voor de
deelnetwerken van de relaties met andere familieleden, met vrienden en buren

zijn er geen verschillen tussen de respondenten met de onderscheiden typen net-
werken. Het maakt voor de mate van aktiviteiten (totaalindex per deelnetwerk)

van de andere familieleden, vrienden en buren op de vier relatiegebieden blijk-

baar geen verschil of er andere deelnetwerken aanwezig zijn4).

De hier besproken analyse voor het totale primaire sociaal netwerk is ook uitge-

voerd voor de naar woonafstand en frekwentie van bezoek gespecificeerde net-

werken en voor de partiële netwerken. De resultaten daarvan weerspiegelden de

bekende samenhang tussen woonafstand c.q. frekwentie van bezoek en de aan-

wezigheid van bepaalde inhouden in de relaties.

- De soeiaal-demografisehe kenmerken van de respondenten, onderscheiden
naar de typen primaire sociale netwerken die ze hebben

Als men de respondenten onderscheidt naar de typen totale primaire sociale

netwerken die ze hebben zijn er noch naar leeftijd noch naar inkomen verschillen

tussen de onderscheiden groepen. Deze groepen verschillen ook niet van elkaar in

samenstelling naar onderzoeksgroepen. Wel zijn er verschillen op de variabele
geslacht~burgerlijke staat.
De kruistabel waarin de respondenten zijn onderscheiden naar geslacht~burgerlij-

ke staat en naar het type totaal primair sociaal netwerk dat ze hebben laat een
sterke samenhang tussen beide kenmerken zien (zie tabe18.2. in bijlage 8)5). De
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gehuwden (mannen en vrouwen) hebben vaker een totaal primair sociaal netwerk
van het type I. Bij de gehuwde mannen en de weduwnaren komt vaker type II
voor en bij de gehuwde vrouwen en weduwen vaker type III. Tot type IV be-
hoort het totale primaire sociaal netwerk van een groot aantal ongehuwden. Dit
houdt uiteraard verband met het ontbreken van kinderen. De typen V, VI en VII
van netwerken zijn het meest eenzijdig van samenstelling. Deze typen blijken
vooral bij ongehuwden en weduwnaren voor te komen. Eveneens is de samen-
hang nagegaan tussen het kenmerk geslacht~burgerlijke staat en de typen net-
werken van de naar woonafstand en frekwentie van bezoek gespecificeerde
primaire sociale netwerken en van de partiële primaire sociale netwerken die de
respondenten hebben. Uit de 8 tabellen die hiertoe zijn vervaardigd (zie tabel
8.2. in bijlage 8) blijkt dat er steeds een sterke samenhang tussen beide kenmer-
ken bestaat. Op basis van deze tabellen is tabel 10.5. samengesteld. In deze tabel
is aangegeven hoe vaak elke kategorie van de variabele geslacht~burgerlijke staat
in een bepaald type netwerk oververtegenwoordigd is. In grote lijnen komen
deze resultaten overeen met de tendenzen die hierboven reeds gesignaleerd wer-
den. Het belangrijkste verschil tussen de gehuwde mannen en gehuwde vrouwen
is dat bij de eersten vooral de broers~zussen en andere familieleden oververtegen-
woordigd zijn en bij de laatsten de vrienden en de buren. De situatie bij de
weduwen tekent zich nog scherper af. Niet alleen het totale primaire sociaal net-
werk maar ook de gespecificeerde en partiële primaire sociale netwerken zijn bij
de weduwen overwegend van het type I of III.

Tabel 10.5. - Pertype netwerk het aantal keren dat de kategorieën van de varia-
bele geslacht~burgerlijke staat oververtegenwoordigd zijn in het totale primaire
sociaal netwerk en in de gespecificeerde en partiéle primaire sociale netwerken.

type primair sociaal netwerk

I II III IV V VI VII VII[

- mannen gehuwd 4 8 1 1 8 2 1 6
- mannen gehuwd geweest 4 7 1 - 8 7 2 7
- mannen ongehuwd nv.t. nv.t. n.v.t. 8 nv.t. 9 6 7

- vrouwen gehuwd 6 2 5 2 4 2 6 3
- vrouwen gehuwd geweest 9 2 9 2 - 1 3 1
- vrouwen ongehuwd nv.t. nv.t nv.t. 9 nv.t. 9 9 2

Opvallend is dat de broers~zussen en de andere familieleden bij de gehuwde
vrouwen en weduwen blijkbaar zelden op de voorgrond treden. Voorzover het
weduwen betreft komt dit overeen met een konklusie van L.opota (1978) die de
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hulpbronnen van weduwen onderzocht. De betekenis van de familierelaties in de
onderlinge hulpverlening is volgens haar in de literatuur sterk overdreven, zeker
voor weduwen. Haar onderzcek wijst uit dat voor hen alleen de kinderen een
belangrijke rol vervullen in de hulpverlening.
Uit tabel 10.5. blijkt verder nog dat mannen veel vaker met niemand binnen
loopafstand c.q. binnen de gemeente een primaire sociale relatie onderhouden,
met niemand een primaire sociale relatie onderhouden waarbinnen ze minstens
wekelijks c.q. maandelijks bezoek uitwisselen en geen enkele primaire sociale
relatie hebben waarin de door ons onderzochte relatie-inhouden aanwezig zijn.

10.5 Samenvatting

In dit hoofdstuk stond de samenstelling van het primaire sociaal netwerk naar
deelnetwerken centraal. Bij de meeste respondenten heeft het totale primaire
sociaal netwerk een vrij complexe samenstelling. Bij meer dan de helft zijn vier
of vijf deelnetwerken vertegenwoordigd. Slechts achttien respondenten hebben
relaties in maar één deelnetwerk.
Het primaire sociaal netwerk voorzover het bestaat uit primaire sociale relaties
met personen die binnen loopafstand wonen blijkt echter meestal zeer beperkt.
Dit is ook zo voor de samenstelling van het primaire sociaal netwerk vooraover
het bestaat uit relaties met personen met wie minstens wekelijks bezoek wordt
uitgewisseld. In beide gevallen zijn er in deze netwerken vaak alleen relaties met
kinderen of alleen met vrienden of buren. Er zijn bovendien 65 respondenten die
binnen loopafstand met niemand een primaire sociale relatie onderhouden en
43 respondenten die met niemand wekelijks bezoek uitwisselen.
De samenstelling van het primaire sociaal netwerk voorzover het bestaat uit pri-
maire sociale relaties met personen die binnen de gemeente wonen is doorgaans
veel breder. Dit geldt ook voor de samenstelling van het primaire sociaal netwerk
voorzover het bestaat uit relaties met personen met wie minstens maandelijks
bezoek wordt uitgewisseld. Toch komt het in beide laatstgenoemde netwerken
nog vaak voor dat in deze netwerken alleen relaties met kinderen of alleen met
vrienden aanwezig zijn.
We hebben ook onderzocht in hoeverre de vijf deelnetwerken, voorLOVer aanwe-
zig in het primaire sociaal netwerk, op de onderzochte relatiegebieden vertegen-
woordigd zijn. De relatiepartners die op verjaardagsbezoek komen vertegen-
woordigen meestal elk van de relatiekategorieën die in het primaire sociaal net-
werk aanwezig zijn. Dit geldt evenzeer voor de relatiepartners met wie men een
intieme relatie heeft. De aanwezige deelnetwerken zijn dus doorgaans op beide
gebieden door een of ineer relaties vertegenwoordigd. Anders ligt dit op het
gebied van de vrijetijdsaktiviteiten en hulpverlening. Op deze gebieden is vaak
slechts één kategorie relatiepartners aktief. Op het eerste gebied betreft het dan
de kinderen of de vrienden, op het tweede gebied meestal de kinderen en ook
vrij vaak de buren.
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De kinderen van oudere mensen vervullen dus op elk van de onderzochte relatie-
gebieden een belangrijke funktie voor hun ouders. Tegelijkertijd komen de spe-
cifieke funkties van de andere soorten relaties naar voren. Soms blijken zij daarin
die met de kinderen te vervangen. De relaties met de vrienden hebben vaak een
intiem karakter. Bovendien doen vrienden vaak mee in vrijetijdsaktiviteiten, ter-
wijl de buren meer bij de hulpverlening betrokken zijn. De broer~zus relaties
hebben niet zozeer specifïeke funties maar bij de respondenten die geen kinderen
hebben nemen broers~zussen vaak de rol van de kinderen over.

De 32 netwerkpatronen werden middels samenvoeging van deelnetwerken gere-
duceerd tot 8 typen van primaire sociale netwerken. De relaties met broers~zus-
sen en andere familieleden werden samengevoegd tot familierelaties en de relaties
met vtienden en buren tot niet-familierelaties. Er bleken tussen respondenten
met onderscheiden typen netwerken verschillen te zijn in de totaalindices die ge-
baseerd zijn op de percentages relaties van het primaire sociaal netwerk met een
bepaalde relatie-inhoud. De signif'ilcant hogere totaalindices op de onderzochte
relatiegebieden komen met name voor bij respondenten met een totaal primair
sociaal netwerk van het type III (waarin zowel ouder-kind relaties als vrienden
en~of burenrelaties), van het type VI (waarin alleen familierelaties) en van het
type VII (waarin alleen niet-familierelaties). Bij de respondenten waarbij in het
totale primaire sociaal netwerk alleen ouder-kind relaties aanwezig zijn, bleken
de kinderen minimaal betrokken in de aktiviteiten op de onderzochte relatie-
gebieden. Bij de respondenten waarbij in het totale primaire sociaal netwerk
alleen relaties met broers~zussen en~of andere familieleden voorkomen zijn de
broers~zussen daarentegen aktief op de onderzochte relatiegebieden.
Wanneer men de respondenten onderscheidt naar de typen primaire sociale net-
werken die ze hebben, vertonen deze groepen grote verschillen naar geslacht~
burgerlijke staat. Bij de gehuwde mannen en weduwnaren blijkt een sterke oriën-
tatie op de relaties met verwanten te bestaan. Het netwerk type Il en V is bij
deze mannen oververtegenwoordigd. Dit is niet alleen zo in het totale primaire
sociaal netwerk maar ook in de naar woonafstand en frekwentie van wederzijds
bezoek gespecifïceerde netwerken en in de partiële netwerken. Deze laatste net-
werken zijn bij de mannen ook vaak leeg. Bij de gehuwde vrouwen en weduwen
ligt het anders. Het primaire sociaal netwerk van deze vrouwen is vaker van een
type waarin minstens vrienden- en~of burenrelaties aanwezig zijn.
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11 Kenmerken van het primaire sociaal
netwerk en het welbevinden van de
respondenten

11.1 Inleiding

Het gerontologisch onderzoek is sterk gericht geweest op de determinanten van
een gelukkige ouderdom. Het verband tussen iemands patroon van sociale rela-
ties en de wijze waazop hij zijn levenssituatie beleeft, heeft daarbij voortdurend
aandacht gehad. De gegevens van het verplaatsingsonderzcek staan ons tce dit
punt opnieuw te onderzceken. Dit is interessant omdat tot op heden de onder-
zoeksresultaten op dit gebied niet gelijkluidend zijn.
In dit hoofdstuk onderzoeken we de samenhang tussen de kenmerken van het
primaire sociaal netwerk en acht aspekten van welbevinden waazover in het ver-
plaatsingsonderzcek gegevens zijn verlameld. Zowel de uitgebreidheid van het
primaire sociaal netwerk als de relatie-inhoudindices en de typen van primaire
sociale netwerken komen daarbij aan de orde. Alle gegevens zijn ontleend aan de
eerste waarneming van het verplaatsingsonderLcek. De vervolgwaarnemingen van
dit longitudinale projekt openen de mogelijkheid om de effekten van veranderin-
gen in het primaire sociaal netwerk op het welbevinden te onderzceken.
Tot slot onderzoeken we naaz aanleiding van eerdere resultaten het verband tus-
sen eenzaamheid, geslachtjburgerlijke staat en de kenmerken van het primaire
sociaal netwerk.

11.2 Primaire sociale relaties en de beleving van het ouder worden

Vanaf het begin is er in de gerontologie veel aandacht besteed aan het verband
tussen iemands patroon van sociale relaties en de beleving van het ouder worden.
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Het gerontologisch onderzoek werd lange tijd beheerst door de vraag welke fak-
toren bijdragen tot `successful aging', tot `satisfaction and morale in old age'. Dit
leidde ertoe dat ook de theorievorming zich sterk in deze richting ontwikkelde.
Cumming en Henry ontwikkelden een algemeen model van ouder worden. Dit
algemene model zou ook een soort ideaal model zijn. C,uder worden zou een
proces van zich geleidelijk terugtrekken uit de samenleving inhouden. In hun
theorie is het `an inevitable mutual withdrawal or disengagement resulting in
decreased interaction betweeen the aging person and others in the social system
he belongs to' (Cumming and Henry, 1961: 15).
In de diskussie die naar aanleiding van deze theorie ontstond werd een andere
theorie naar voren geschoven, de zogenaamde aktiviteitstheorie. In deze theorie
wordt niet ontkend dat er bij het ouder worden sprake is van een vorm van zich
terugtrekken uit het sociale leven. Maar met sukses ouder worden is niet gegeven
met deze terugtrekking. Men moet nieuwe aktiviteiten vinden, nieuwe rollen die
voor de ouder wordende mens een eigen betekenis en zin krijgen. Het optreden-
de rolverlies moet gekompenseerd worden doordat andere aktiviteiten worden
ontwikkeld, nieuwe relaties worden aangegaan. In reaktie op de theorie van
Cumming en Henry werd deze theorie gepropageerd als een soort filosofie van
het bejaardenwerk (Havighurst, 1963).
De diskussie tussen de aanhangers van deze twee theorieën leidde tot veelvuldig
onderzoek waarin de vraag naar de betekenis van sociale kontakten bij het
ouder worden centraal stond. In een recent verschenen artikel wordt geprobeerd
een groot aantal van deze onderloekingen te ordenen en wordt de balans opge-
maakt rond de vraag in hoeverre vriendenrelaties en verwantschapsrelaties een
uiteenlopend effekt hebben op de levensinstelling (`morale') van oudere mensen
(Wood and Robertson, 1978). Het onderzoek op dit terrein blijkt nog geen
duidelijke konklusies toe te laten. Er zijn een groot aantal studies die niet alleen
de betekenis van de kinderen en van de familieleden op het terrein van de
materiële hulpverlening onderstrepen, maar waarin ook in emotionele en psycho-
logische zin een belangrijke rol aan deze relaties wordt toegeschreven (Adams,
1968; Shanas, 1973). Riley en Foner (1968: 561) onderkennen heel duidelijk de
betekenis van vrienden en buren, maar volgens hen zijn de kinderen en de andere
verwanten onvervangbaar. Vrienden en buren zijn eerder een aanvulling op deze
relaties dan dat zij ze zouden kunnen vervangen. Zena Blau (1973) stelt grote
vraagtekens bij deze opvatting, zoals we reeds in hoofdstuk 1 gezien hebben. Met
Lowenthal en Haven wijst zij er op dat een vertrouwensrelatie met één vriend
belangrijker kan zijn voor een gelukkige ouderdom dan allerlei in haar ogen
oppervlakkige relaties met verwanten. Hoewel Rosow (1967) meent dat een
veelvuldiger kontakt met de kinderen een positief effekt op de ouderdomsbele-
ving heeft stelt hij niettemin veel vraagtekens bij de kwaliteit van de relaties
tussen oudere mensen en hun kinderen. Niet alleen uit het onderzoek van Rosow
maar ook uit ander onderzoek is bovendien gebleken dat er een nauw verband
kan zijn tussen de relaties met vrienden en een positieve beleving van het ouder
worden (Lebo, 1953; Lemon ez., 1972; Philips, 1961).
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Het verplaatsingsonderzoek waarvan ons onderLOek een onderdeel vormde (zie
3) was er op gericht om de veranderingen die zich in iemands levenssituatie
voordoen bij de verhuizing naar een venorgingstehuis te evalueren. De beoorde-
ling van de eigen levenssituatie werd gemeten door middel van schalen voor ver-
schillende aspekten van welbevinden. We kunnen nagaan in hoeverre er verband
bestaat tussen deze aspekten van welbevinden en de kenmerken van het primaire
sociaal netwerk die we in de voorgaande hoofdstukken bestudeerd hebben.
Hebben bijvoorbeeld de respondenten bij wie een groot gedeelte van de kinderen
aktief is op de onderzochte relatiegebieden een groter zelfrespekt? Zijn respon-
denten die minder primaire sociale relaties onderhouden eerder eenzaam? In het
licht van de bovengenoemde literatuur zijn dit interessante vragen. Temeer daar
we in dit onderaoek bij dezelfde respondenten vergelijkbare gegevens hebben
verzameld over vijf soorten primaire sociale relaties.

Het longitudinale karakter van het verplaatsingsonderzoek biedt de mogelijkheid
om in de toekomst deze samenhang ook over een bepaalde termijn te onderzoe-
ken. Dit betekent dat we veranderingen in het primaire sociaal netwerk kunnen
relateren aan veranderingen in het welbevinden. Bij de respondenten van het
verplaatsingsonderaoek zijn drie processen gaande (of op komst), die elk op zich
belangrijke veranderingen in het primaire sociaal netwerk met zich mee kunnen
brengen,te weten:
1. Het ouder worden op zich, hetgeen vaak inkrimping van het primaire sociaal

netwerk betekent. Men verliest zijn werkkollega's, broers~zussen overlijden,
kinderen verhuizen etc..

2. Gedurende de periode dat men op een wachtlijst voor een verzorgingstehuis
staat, blijkt men reeds afscheid te nemen van zijn oude woonomgeving zodat
in deze periode iemand geleidelijk in een zeker isolement kan gerakenl).

3. De verhuizing naar een verzorgingstehuis betekent meestal dat op kortere of
wat langere termijn de banden met de oude woonomgeving en met de men-
sen die daar wonen, worden verbroken.

Zowel veranderingen in de uitgebreidheid of samenstelling van iemands primaire
sociaal netwerk als veranderingen in de mate waarin bepaalde relatie-inhouden
aanwezig zijn kunnen gepaard gaan met veranderingen in het welbevinden. De
vraag is dan of vennindering van sociale aktiviteiten bij het ouder worden leidt
tot vennindering van zelfrespekt, tot grotere eenzaamheid, tot een minder posi-
tieve ouderdomsbeleving? Het is mede met het oog op deze longitudinale analyse
dat we in deze studie een aantal kenmerken van het primaire sociaal netwerk op
systematische wijze geanalyseerd en beschreven hebben. In dit hoofdstuk beper-
ken we ons echter tot de gegevens van de eerste waarneming.
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11.3 Het psychisch, sociaal en Gchamelijlc welbevinden

Acht aspekten van welbevinden worden in de analyse betrokken. De schalen
waarmee deze aspekten worden gemeten zijn in bijlage 9 weergegeven. We geven
er hier een korte omschrijving van.
1. Zelfevaluatie. De schaal van zelfevaluatie (self esteem') werd voor het ver-

plaatsingsonderzoek ontwikkeld door Coleman (1974). Zij bestaat uit 12
polaire uitspraken waarbij steeds gevraagd is met welke van de twee tegen-
gestelde uitspraken men het eens is. Twee items werden geélimineerd bij de
analyse. De hoogste score is 30 (lage zelfevaluatie) en de laagste score is 10
(hoge zelfevaluatie).

2. Eenzaamheid. De eenzaamheidsschaal werd ontleend aan de Jong-Gierveld
(1969). Deze omvat zes uitspraken die afgewisseld worden met uitspraken
over graag alleen zijn. De hoogste score is 30 (niet eenzaam) en de laagste
score 6 (eenzaam).

3. Positieve ouderdomsbeleving. Door het Gerontologisch Centrum te Nijme-
gen werd een ouderdomsbelevingsschaal ontwikkeld (v.d. Bom, 1973;
Remmerswaal, 1974). Zij omvat drie dimensies. De dimensie `positieve
ouderdomsbeleving' is de resultante van twee uitspraken, de hoogste score is
10 (negatief) en de laagste 2(positief).

4. Negatieve ouderdomsbeleving. Drie items van bovengenoemde ouderdoms-
belevingsschaal vormen de indikatoren van de negatieve ouderdomsbeleving.
De hoogste score is 15 (positief, driemaal een negatieve uitspraak ontken-
nend) en de laagste score is 3(negatief).

5. Gezondheidsbeleving. Vier items van de ouderdomsbelevingsschaal leveren
een maat voor de gezondheidsbeleving. De hoogste score is 20 (negatieve
gezondheidsbeleving) en de laagste score is 4(positieve gezondheidsbeleving).

6. Aktiviteitsniveau. Aan de hand van een lijst van 19 vrijetijdsaktiviteiten
werd nagegaan welke van deze aktiviteiten vaak, soms of nooit werden uit-
gevoerd. De som van de scores zou een indikatie opleveren voor het aktivi-
teitsniveau , met als hoogste score 57 (zeer laag aktiviteitsniveau) en als laagste
19 (zeer hoog aktiviteitsniveau)2) (Heuvehnans-Hoppenbrouwers, 1976).

7. Wijkintegratie., Uit zeven uitspraken over aktiviteiten en kontakten in de
buurt werden vier items geselekteerd om de score op wijkintegratie te bepa-
len. De hoogste score is 4(hoog niveau van wijkintegratie) en de laagste sco-
re is 0(laag niveau van wijkintegratie). (v.d. Zanden, 1976).

8. Wijkevaluatie. Aan de hand van vier uitspraken over het wonen in de buurt
werd een algemene wijkevaluatie bepaald met als hoogste score 20 (negatie-
ve wijkevaluatie) en als laagste 4(positieve wijkevaluatie).

De eerste vier schalen geven een indíkatie van het psychisch welbevinden van de
respondent. De gezondheidsbeleving zien we als een indikatie voor het lichame-
lijk welbevinden. Het aktiviteitsniveau, de wijkintegratie en de wijkevaluatie
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beschouwen we als indikatoren van het sociale welbevinden waazbij de eerste
twee niet zozeer op de beleving duiden maaz meer een objektieve graadmeter zijn.
Bij de recent verplaatsten zijn de laatste twee aspekten niet gemeten zodat voor
deze twee variabelen de analyse betrekking heeft op 385 respondenten.

In bijlage 9 zijn enige gegevens over de onderlinge samenhang van de schalen
weergegeven. De schalen van psychisch welbevinden hangen onderling sterk sa-
men. Hun samengang met die van het sociale en lichamelijke welbevinden is laag.
De gezondheidsbeleving hangt sterker samen met het psychisch welbevinden dan
met het sociale.
Voor 6 van de 8 aspekten van welbevinden is de samenhang met geslacht~burger-
lijke staat signifikant (zie bijlage 9). De mannen vertonen steeds een hogere mate
van welbevinden dan de vrouwen, uitgezonderd bij de negatieve ouderdomsbele-
ving. In dit geval ontkennen de vrouwen vaker de negatieve uitspraken. Weduwen
en weduwnazen oordelen doorgaans negatiever over hun welbevinden dan de
gehuwden.
Bij het verband tussen leeftijd en welbevinden blijkt dat de jongere respondenten
aktiever zijn en minder tevreden over de buurt. Respondenten uit de hoge inko-
mensgroepen hebben een hogere zelfevaluatie, zijn minder eenzaam en minder
negatief over hun ouderdomsbeleving en waarderen hun buurt hoger.
De respondenten die recent verhuisd zijn naar een verzorgingstehuis, die geaccep-
teerd zijn op een wachtlijst voor een dergelijk tehuis of die daarvoor zijn aan-
gehouden, oordelen op 6 aspekten minder positief over hun welbevinden. De
anderen laten zich duidelijk positiever uit, behalve dat degenen die op een wacht-
lijst staan voor een bejaazdenwoning minder positief zijn over de buurt.

11.4 Het welbevinden van de respondenten en kenmerken van hun primaire
sociaal netwerk

In deze pazagraaf wordt onderzocht in hoeverre het psychisch, sociaal en licha-
melijk welbevinden van de respondent gerelateerd is aan de uitgebreidheid van
het primaire sociaal netwerk, aan de totaalindices van het primaire sociaal net-
werk c.q. aan de relatie-inhoudindices van de deelnetwerken, en aan de acht
typen prirnaire sociale netwerken.

11.4.1 Het welbevinden van de respondenten en de uitgebreidheid van hun
primaire sociaal netwerk

Volgens Lowenthal en Haven (1968) is het voor oudere mensen belangrijker één
goede relatie te hebben dan een grote verscheidenheid aan oppervlakkige kontak-
ten. We verwachten dan ook geen sterk verband tussen het welbevinden van onze

127



respondenten en de uitgebreidheid van hun primaire sociaal netwerk. In tabel
11.1. blijkt dat de korrelaties inderdaad zeer laag zijn. Noch de uitgebreidheid
van het totale primaire sociaal netwerk, noch die van de naar woonafstand en
frekwentie van wederzijds bezoek gespecificeerde en van de partiéle primaire
sociale netwerken hangt samen met het welbevinden van de respondent. De enige
uitzondering is de samenhang tussen de mate van wijkintegratie en de uitgebreid-
heid van het primaire sociaal netwerk (zowel totaal als gespecifïceerd en partieel).
De kans is groot dat er bij deze samenhang kontaminatie in het spel is3).
Gezien deze lage korrelaties ligt het voor de hand dat het welbevinden van de
respondenten evenmin samenhangt met de uitgebreidheid van de deelnetwerken
in het primaire sociaal netwerk. Dit bleek inderdaad het geval te zijn. Toch
kwam daarbij naar voren dat de betekenis van de verschillende soorten van rela-
ties niet voor alle aspekten van welbevinden gelijk is. De samenhang tussen de
mate van wijkintegratie en de uitgebreidheid van iemands primaire sociaal net-
werk is vooral gebaseerd op het aantal vrienden en~of buren (korrelaties van .30
tot .40). De mate van eenzaamheid hangt vooral samen met het aantal kinderen
(korrelaties van .07 tot .23) en met het aantal vrienden (korrelaties van .08 tot
.18).

Tabel 11.1. - De samenhang (Pearson konelatiesJ tussen het welbevinden van de
respondenten en de uitgebreidheid van hun primaire soeiaal netwerk (totaal,
gespecificeerd en partieelJ, vooracht verschillende aspekten van welbevinden

De uitgebreidheid van:

Het totale primaire sociaal netwerk

Het primaire sociaal netwerk,
gespecificeerd naar woonafstand
en frekwentie van wederzijds
bezcek:

zelf- een- pos. neg aktivÉ wijk- wijk-
evalu- zaam- ouder- ouder- gezond- teits inte- evalu-
tie heid doms doms heids niveau gratie atie

beleving beleving beleving

-.18 ,25 -,11 ,12 -,04 -,17 ,33 -,13

- binnen loopafstand -,13 ,12 -,OB ,07 -,04 -,13 ,44 -,23
- binnen dc gemeente -,16 .21 -,13 ,11 -,O1 -,15 ,36 -,16

- minstens wekelijks bezcek -,19 ,21 -,16 ,10 -,06 -,19 ,34 -,14

- minstens maandelijks bezcek -,16 ,27 -,13 ,10 -,06 -,23 ,35 -,15

Het partiEle prima've sociaal netwerk:

- verjaardagsbezcek -,24 ,30 -,13 ,08 -,04 -,18 ,35 -,15
-vrijetpdsaktiviteiten -,14 ,17 -,10 ,OB -,07 -,26 ,29 ,Ol
- hulpverlening -,04 .10 -,OS -,001 ,07 ,07 ,17 -,14
- intimiteit -,17 ,27 -,11 ,09 -,03 -,17 ,26 -,12
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11.4.2 Het welbevinden van de respondenten en de relatie-inhoudindices van
hun primaire sociaal netwerk

Men kan zich voorstellen dat iemands zelfevaluatie nadelig beinvloed wordt
wanneer hij slechts met een van zijn kinderen een vertrouwelijke relatie heeft.
Wanneer iemand met geen van zijn vrienden vrijetijdsaktiviteiten onderneemt
(c.q. kan ondernemen) kan hij zich eenzamer voelen. In beide gencemde situaties
kunnen de betreffende respondenten teleurgesteld zijn in hun verwachtingen ten
aanzien van hun kinderen c.q. hun vrienden en daardoor minder positief oorde-
len over hun welbevinden. Hieraan ligt de algemene hypothese ten grondslag dat
het welbevinden een sociologische basis heeft. We hebben reeds gesteld dat bij
eenzaamheid de discrepantie tussen de verwachtingen over het kontaktenpatroon
en de aanwezige frekwentie en aard van de kontakten een belangrijke rol speelt
(vgl. 8.4.). Niet alleen eenzaamheid maar ook andere aspekten van welbevinden
kunnen naar onze mening door een dergelijke discrepantie beihvloed worden.
In dit verband is de relatie-inhoudindex welke we in hoofdstuk 9 besproken
hebben van belang. Deze index geeft de proportie van de relaties in een deelnet-
werk weer die een bepaalde relatie-inhoud hebben. Naarmate de indices lager zijn
is de kans groter dat het aantal relaties met een dergelijke inhoud niet aan de
verwachtingen van de respondent beantwoordt. De teleurstelling hierover kan
het welbevinden in negatieve zin beinvloeden.
In hoeverre kan nu deze relatie-inhoudindex aLs een reële indikatie worden ge-
zien van de discrepantie tussen iemands verwachtingen over het aantal relaties
met een bepaalde inhoud en de aanwezige relaties met deze inhoud? Dit kan
alleen indien we er van uitgaan dat een respondent in principe in alle relaties van
een deelnetwerk een dergelijke inhoud verwacht. We mogen niet aannemen dat
dit in het algemeen het geval zal zijn. Voor de relaties tussen ouders en hun
kinderen ligt dit nog het meest voor de hand omdat ouders doorgaans ten aan-
zien van hun kinderen dezelfde verwachtingen hebben.

We zijn nagegaan in hceverre de mate waarin de relaties in een deelnetwerk een
bepaalde inhoud hebben van invloed is op het welbevinden van de respondenten,
ondanks het boven aangegeven tekort van de relatie-inhoudindices om een derge-
lijk verband te onderzoeken. We hebben hierbij gebruik gemaakt van de multiple
lineaire regressie,analyse4). De mate waarin een aantal onafhankelijke variabelen,
via het lineaire model, de afhankelijke variabele verklaren wordt daarbij weer-
gegeven middels het percentage verklaarde variantie. De resultaten staan in tabel
11.2.
De totaalindices voor de relatie-inhouden verklaren tezamen zeer weinig van de
diverse aspekten van welbevinden. De 7,7 procent verklaarde variantie van het
aktiviteitsniveau is de hoogste. De verklaringskracht van de totaalindices voor
elke relatie-inhoud afzonderlijk is dus nog geringer. De rest van tabel 11.2.
spreekt voor zich zelf. Ook de relatie-inhoudindices per deelnetwerk verklaren
vrijwel niets van het welbevindens).
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Tabel 11.2. - Verklaarde varianties (in percentagesJ én de aspekten van welbe-
vinden

Verklurde varisnties (in ran- ~ ~R
pol neg. alcavi- wilt- wijk- n

pe evslu- zau~r ouder ouder- gezond- teits- inte evalu-
tsga) op bub van de ungo- atie heid domr doms heids- niveau gntie3) sltíe3l
geven reLtio-mhoudindica beleving beleving beleving

- totaalindicea 4,2 5,9 2,6 0.7 3,0 7,7 3,8 2.4 455

- indices kindvenl ) 3,6 S,1

- indices broers~zussen 1,5 1,9

- indices ~ndem familieleden 4,4 7,8

- indices vrienden 1,5 2,6
- indices buten 6,2 S,1

0,6 l,9 1,9 6,4 3,7 I,S 346

2,0 1,4 3,3 2,3 1,0 0,2 374
3,8 2,0 0,7 3,3 3,0 1,6 321

0,7 2,5 1,5 3.0 3,1 3,2 323
4,7 2,3 6,9 1.9 S,2 1,5 203

roor respondenten zonder kindercn:2)
- indíces broen~zussen 2,0 3,2 2,0 6,3 9,1 9,5 QB 3,7 96
- indices andere familieleden 4,8 11,1 2,1 3,6 4,6 12,3 5,4 3,6 66
-indicesrrienden 4,2 2,7 1,4 4,8 0,8 1,8 4,S S,5 89
- indices buren 12,9 6,3 10.2 3,6 31,4 12,9 6,8 3,4 53

1) Hierbij zijn alleen de respondenten betrokken die kinderen hebben. Voor de andere
deelnetwerken geldt dit mutatis mutandis.

2) Bij respondenten zonder kinderen zou een van de andere deelnetwerken een grotere
betekenis kunnen krijgen voor het welbevinden.

3) Deze gegevens zijn niet aanwezig voor degenen die recent verhuisd zijn naar een verzor-
gingstehuis (n - 70).

We nemen aan dat de relatie inhoudindices niet geschikt zijn om daarmee de in-
vloed van de discrepantie tussen verwachtingen en werkelijkheid op het welbe-
vinden te onderzceken. De vraag in hceverre het welbevinden een sociologische
basis heeft blijft hiermede op dit terrein open.
Er is een geval waarin er wel van een redelijke hoeveelheid verklaarde variantie
sprake is. Bij de respondenten zonder kinderen verklaren de relatie-inhoudindices
van het deelnetwerk der burenrelaties 31,4 procent van de variantie in de ge-
zondheidsbeleving. Bij nader onderzcek bleek dat het hier vooral om hulp-
verlening gaat. Naannate de gezondheidsbeleving van respondenten zonder
kinderen negatiever is dragen de buren meer bij in de hulpverlening. In dit geval
mag worden aangenomen dat een slechte gezondheidstoestand zowel tot een
negatieve beleving leidt als hulp van de buren uitlokt.

Opvallend is dat de relatie-inhoudindices van de relaties met de kinderen ook
zeer weinig van het welbevinden van de respondenten verklaren. Als we op grond
van deze resultaten mogen konkluderen dat de mate waarin de onderzochte
relatie-inhouden in de ouder-kind relaties aanwezig zijn, niet of in zeer geringe
mate bepalend is voor het welbevinden van de respondenten met kinderen, dan
zou dit een relativering van de exclusieve rol van de kinderen betekenen. Dit zou
kunnen betekenen dat de betekenis van de relaties met de kinderen alleen in
samenhang met de betekenis van de andere primaire sociale relaties bestudeerd
mag worden. Het vervolg geeft enige aanwijzingen in die richting.
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11.4.3 Het welbevinden van de respondenten en het type primait sceiasl net-
werk dat ze hebben

In hoofdstuk 10 is reeds naar voren gekomen dat er tussen de respondenten,
onderscheiden naar de typen primair sociaal netwerk dat ze hebben, enige diffe-

rentiatie bestaat in het welbevinden. Voor welke aspekten van welbevinden is dit

het geval? Zijn de respondenten die een primair sociaal netwerk van het type I

hebben positiever over hun welbevinden dan de respondenten met een primair
sociaal netwerk van het type IV of V? Is de differentiatie groter wanneer we de

respondenten onderscheiden naar typen van het totale primaire sociaal netwerk

of naar typen van de naar woonafstand en frekwentie van wederzijds bezoek
gespecificeerde primaire sociale netwerken of naar typen van de partiële primaire

sociale netwerken? Overaicht 9.1. in bijlage 9 geeft een volledig overzicht van de

resultaten van de bewerkingen ter beantwoording van deze vragen.
Het blijkt dat het verschil in welbevinden tussen de respondenten vrij gering is
wanneer we ze onderscheiden naar het type totaal primair sociaal netwerk dat
ze hebben6). Voor de respondenten onderscheiden naar typen van gespecificeer-
de c.q. partiële primaire sociale netwerken ligt dit anders. Voor twee van deze
netwerken hebben we de resultaten in overaicht 11.1. weergegeven.

De respondenten die met een grote verscheidenheid van mensen minstens weke-

lijks bezoek uitwisselen (type I, II, III en IV) zijn positiever over hun psychisch
welbevinden dan de andere respondenten. De respondenten die minstens met
vrienden en~of buren eenmaal of vaker per week bezoek uitwisselen (type I, III,

N en VII) zijn beter in hun woonomgeving geintegreerd (wijkintegratie) en ver-
tonen meestal een gevarieerder patroon van aktiviteiten (aktiviteitsniveau). Voor
zelfevaluatie, gezondheidsbeleving en wijkevaluatie blijkt het geen verschil uit te
maken van welke type het primaire sociaal netwerk van de respondenten is dat
de relaties met die personen omvat waarmee minstens wekelijks bezoek wordt
uitgewisseld. Rest ons nog erop te wijzen dat bij de respondenten die alleen met
hun kinderen minstens wekelijks bezoek uitwisselen het welbevinden onder het
algemeen gemiddelde zit, althans wanneer er zich signif`ilcante verschillen tussen
de typen netwerken voordoen. Het wekelijks kontakt met een of ineer van de
kinderen is blijkbaar niet voldcende voor een positief oordeel over het eigen
welbevinden.
Wanneer de respondenten onderscheiden worden naar het type primaire sociaal
netwerk dat de relaties omvat met de personen die op verjaardagsbezoek komen,
zijn er tussen hen op vijf aspekten van welbevinden verschillen. De respondenten
waarbij zowel kinderen als familieleden en niet-familieleden op verjaardagsbe-
zoek komen oordelen positiever over hun welbevinden op elk van deze vijf
aspekten. De respondenten waarbij kinderen en familieleden op verjaardagsbe-
zoek komen (type II) zijn positiever in hun zelfevaluatie en hebben een gunsti-
ger oordeel over de positieve ouderdomsbeleving. Wanneer kinderen en niet-fami-
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Ovenicht 11.1. - Overzicht van typen primaire sociale netwerken waarin het
gemiddelde welbevinden positieve~ is dan het algemeen gerniddelde, en wel voor
het primaire sociaal netwerk dat de relaties met die personen omvat w~aarmee
minstens wekelijks bezoek wordt uitgewisseld en voor het primaire sociaal net-
werk dat de relaties met de personen die op verjaardagsbezoek komen omvat

type primair sociaal netwerkl)
Het primaire sociaal netwerk
voorzover minstens weketijks
bezcek wordt uitgewisseld I lI III IV V VI VII VIII

zelfevaluatie
eenzaamheid xx xx xx xx
pos. ouderdomsbeleving xx xx xx xx
neg. ouderdomsbeleving xx xx xx
gezondheidsbeleving
aktiviteitsniveau x x x
wijkintegratie xxx xxx xxx
wijkevaluatie

xx

xxx

N 67 58 76 60 56 31 64 43

Het primaire sociaal netwerk
voorzover men op verjaardags-
bezcek komt

- zelfevalutie xxx xxx xxx
- eenzaamheid xxx
- pos. ouderdomsbeleving x x
- neg. ouderdomsbeleving
- gezondheidsbeleving
- aktiviteitsniveau xx xx
- wijkintegratie xxx xxx xxx
- wijkevaluatie

xxx

N 155 81 45 72 37 27 14 24
1) Per type netwerk is voor elk aspekt van welbevinden de gemiddelde score berekend van

de respondenten die een primair sociaal netwerk van dat type hebben. Vervolgens is
voor elk aspekt van welbevinden middels toetsing vastgesteld in hceverre de gemiddel-
den per type signifikant afwijken van het algemeen gemiddelde. Voor de aspekten
waarbij er tussen de gemiddelden een signifikant verschil is, zijn in het overzícht die
typen netwerken aangekruist waarin het welbevinden `hoger' (positiever) is dan het
algemeen gemiddelde.
Signifikantieniveau F-waarde:
xxx: p G .O1

xx: .O1 G p G .OS
x:.05 c p G .10
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lieleden (type III) op verjaardagsbezoek komen zijn de respondenten beter in de

woonomgeving geintegreerd en hebben ze een gevarieerder patroon van aktivitei-

ten. Onder de respondenten waarbij zowel familieleden als niet-familieleden op

verjaardagsbezoek komen zijn een groot aantal ongehuwde respondenten. Zij zijn

positiever in hun zelfevaluatie en beter geihtegreerd in hun woonomgeving.
De respondenten waarbij alleen kinderen op verjaardagsbezoek komen zijn min-

der eenzaam. Dit geval vraagt aparte aandacht. Het blijkt immers een uitzonde-

ring te zijn zoals we aan de hand van overzicht 9.1. in bijlage 9 kunnen vaststel-

len. De respondenten die ofwel-in het totale primaire sociaal netwerk ofwel in de

naar woonafstand en frekwentie van wederzijds bezoek gespecificeerde primaire

sociale netwerken ofwel in de partiële primaire sociale netwerken alleen maar

relaties met kinderen hebben zijn in vrijwel alle gevallen minder positief over hun
welbevinden. We hebben geen aanwijzingen dat de respondenten die alleen met
hun kinderen hun verjaardag vieren een specifieke groep vormen. We kunnen ons
echter indenken dat er een aantal respondenten zijn die er de voorkeur aan geven
om alleen met hun kinderen hun verjaardag te vieren. Op andere gebieden zal het

primaire sociaal netwerk van deze respondenten wellicht gevarieerder van samen-

stelling zijn.

11.4.4 Fxnzaamheid, geslacht~burgerlijke staat en kenmerken van het primaire
socisal netwerk

In 11.3. kwam naar voren dat vrouwen eenzamer zijn dan mannen en weduwen~
weduwnaren eenzamer dan gehuwden. Wanneer we de respondenten onderschei-
den naar het type primair sociaal netwerk dat ze hebben, blijken er tussen deze
groepen eveneens verschillen te zijn in de mate van eenzaamheid. Dit geldt
zowel voor de typen van het totale primaire sociaal netwerk als voor de typen

van de naar woonafstand en frekwentie van bezoek gespecificeerde en van de
partiële primaire sociaal netwerken. In deze paragraaf zullen we de onderlinge
samenhang tussen eenzaamheid, geslacht~burgerlijke staat en het type primair
sociaal netwerk dat men heeft nader onderzoeken.
We nemen hierbij niet alle kategorieën van de variabele geslacht~burgerlijke staat
inbeschouwing. We maken een vergelijking tussen gehuwde mannen en weduwen.
De eersten zijn het minst eenzaam en de laatsten het meest. Bovendien omvatten
deze kategorieën voldoende respondenten om uitsplitsingen in subgroepen moge-
lijk te maken. Verder beperken we ons nader ondercoek tot het primaire sociaal
netwerk dat de relaties met die personen omvat waarmee minstens wekelijks
bezoek wordt uitgewisseld. In overzicht 11.1. bleek dat de respondenten bij wie
dit primair sociaal netwerk van het type I, II, III of IV is, minder eenzaam zijn
dan de andere respondenten. Voor onze nadere analyse gaan we uit van tabel
11.3.
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Tabel 11.3. - De gemiddelde eenzaamheidsscores van gehuwde mannen en
weduwen, onderscheiden naar het type primair sociaal netwerk dat de relaties
met die personen omvat waarmee minstens wekelijks bezoek wordt uitgewisseld,
en voor beide groepen gespecificeerd voor het geval men wel en geen broers~
zussen heeft

typen primaire sociale netwerken voorzover mins-
tens weketijks bezcek wordt uitgewisseki

[ I I I I I 1 V V V I V I I V II I alg. N signit-ik-
gemidd. niveau

in 90

geh. mannen met broers(zussen 21,8 19,8 19,7 21,4 17,8 15,6 18,3 15,9 19,0 114 5,38
geh. mannen zonder brcers(
zussen 21,7 18,0 13,0 16,8 20,8 17,0 20,017,3 18,4 25 31,47
geh. mannen totaal 21,8 19,7 18,5 20,7 18,3 15,9 18,7 16,2 18,9 139 5,50

weduwen met broers(zussen 16,7 12,8 16,6 16,3 13,1 11,3 13,4 15,7 15,2 152 6,9
weduwen zonder broers(
zussen 19,0 15,4 16,4 9,0 13,0 - 11,0 14,0 15,3 33 55,20
weduwen totaal 16,8 13,6 16,5 16,0 13,1 11,3 13,1 15,2 15,2 185 3,80

In tabel 11.3. zien we het reeds genoemde grote verschIl in eenzaamheid tussen
gehuwde mannen en weduwen. Eveneens zien we in tabel 11.3. de reeds vermel-
de verschillen in eenzaamheid terug tussen de respondenten, onderscheiden naar
het type primair sociaal netwerk dat de relaties met die personen omvat waar-
mee minstens wekelijks bezoek wordt uitgewisseld. Bleken in overzicht 11.1. de
respondenten met het netwerk type I, II, III en IV gemiddeld genomen minder
eenzaam, hier zien we dat de gehuwde mannen die met kinderen en niet-familie-
leden minstens wekelijks bezoek uitwisselen (type III) gemiddeld eenzamer zijn
dan alle gehuwde mannen samen en dat onder de weduwen diegenen eenzamer
zijn die met kinderen en familieleden minstens wekelijks bezoek uitwisselen
(type II).
In 10.5. is mede op grond van de resultaten in hoofdstuk 8 en 9 de konklusie
getrokken dat de mannen sterk op de verwantschapsrelaties georiënteerd zijn en
dat de weduwen (en ook de ongehuwde vrouwen) vaker een type netwerk heb-
ben waarin ook vrienden- en burenrelaties aanwezig zijn. Deze konklusies waren
gebaseerd op de beschrijving van objektieve kenmerken van het primaire sociaal
netwerk. Naar aanleiding van tabel 11.3. rijst het vermoeden dat deze objektieve
situatie ook een gewenste situatie is (vgl. tabel 10.5.). De discrepantie tussen de
gewenste situatie en de bestaande situatie leidt tot grotere eenzaamheidsgevoe-
lens. Wanneer we uit de analyse van de bestaande situatie in het primaire sociaal
netwerk van weduwen mogen afleiden dat de relaties met vrienden en buren voor
hen van groot belang zijn dan zullen de weduwen die noch met vrienden noch
met buren eenmaal per week of vaker bezoek uitwisselen zich eenzamer voelen
dan de andere weduwen. De discrepantie waarvan hier sprake is, is nauw verwant
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aan de discrepantie tussen verwachtingen omtrent het kontaktenpatroon en de
aanwezige frekwentie en aard van de kontakten waarvan in 11.4.2. sprake was.
In het eerste geval worden relaties gewenst die er niet zijn en in het tweede geval
zijn er wensen ten aanzien van bestaande relaties die niet gehonoreerd worden.

Nu was tijdens de analyse gebleken dat de weduwen die geen broers~zussen
hebben iets minder eenzaam zijn dan weduwen die wel broers~zussen hebben. Bij
de andere kategorieën van geslacht~burgerlijke staat ligt dit omgekeerd. Dit was
de reden om onze `exkursie' nog voort te zetten.
In tabel 11.3. hebben we de gemiddelde eenzaamheidsscores van de weduwen
uitgesplitst voor weduwen met en zonder broers~zussen. Dan blijkt dat van de
weduwen die met kinderen en familieleden minstens wekelijks bezcek uitwisse-
len (netwerk type II) juist degenen die broers~zussen hebben het meest eenzaam
zijn. EnerLijds is deze groep van weduwen er niet in geslaagd om met vrienden
en~of buren relaties aan te gaan waarbinnen minstens wekelijks bezoek wordt
uitgewisseld, anderzijds zouden ze ondanks het frekwente kontakt met broers~
zussen (vgl. overzicht 8.1.) toch teleurgesteld kunnen zijn in de inhoud van de
relaties met hun broers~zussen. In overzicht 9.3. bleek immers dat de broers~
zussen van de weduwen in mindere mate aktief waren op de onderzochte relatie-
gebieden dan dit bij de mannen het geval was. Deze interpretatie van de sterke
eenzaamheidsgevcelens van weduwen met broers~zussen die alleen met kinderen
en familieleden eenmaal per week of vaker bezoek uitwisselen (type II), is niet
zonder meer uit onze gegevens te halen. Uit ander onderzoek is echter gebleken
dat veel weduwen in hun verwachtingen ten aanzien van familieleden ernstig
teleurgesteld raken (Lopota, 1975).

Eenzaamheid heeft te maken met een discrepantie tussen de objektieve situatie
in het primaire sociaal netwerk en de gewenste situatie. We hebben in het boven-
staande het vermoeden geuit dat er bij de weduwen onder onze respondenten
van een dergelijke discrepantie sprake is.
De Jong-Gierveld (1978) onderscheidde twee dimensies aan eenzaamheid, gemis-
gevoelens en toekomstperspektief. Beide dimensies lijken in de situatie van de
weduwen herkenbaar. Bij de gemisgevoelens zijn van doorslaggevend belang de
typen van relaties die sterk gewenst 8n gemist worden. Op grond van boven-
staande analyses vermoeden we dat bij de meest eenzame weduwen de inhoud
van de relaties met de broers~zussen niet aan de verwachtingen beantwoordt.
Bovendien onderhouden ze geen frekwente kontakten met vrienden en~of buren
hetgeen ze vermoedelijk graag gewild hadden. Bij het tcekomstperspektief gaat
het enerzijds om de uitzichtloosheid van de bestaande situatie en anderzijds om
het eigen onvermogen om verandering in deze situatie te bewerkstelligen. Aan-
gezien de weduwen onder onze respondenten doorgaans reeds langere tijd alleen
staan, is het toekomstperspektief voor degenen die de gewenste situatie nog niet
hebben kunnen realiseren niet gunstig.
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Voor de gehuwde mannen ligt de situatie nogal anders. In de eerste plaats staan
ze nog niet alleen. Bovendien kunnen ze waarschijnlijk eerder op hulp van de
kant van de familie rekenen (vgl. overzicht 11.1.) dan de weduwen en zijn ze
minder uit op frekwente kontakten met vrienden en~of buren.

11.5 Samenvatting

In dit hoofdstuk is het verband tussen het welbevinden van de respondent en
kenmerken van zijn~haar primair sociaal netwerk onderaocht. Hoewel de vraag
naar het verband tussen iemands patroon van sociale relaties en de beleving van
het ouder worden in de gerontologie vanaf het begin aan de orde is geweest
spreken de onderzoeksresultaten elkaar nog steeds tegen.
De uitgebreidheid van iemands primaire sociaal netwerk hangt niet samen met
zijn psychisch, sociaal en lichamelijk welbevinden. Het percentage van de mensen
waarmee men een primaire sociale relatie heeft, dat aktief is op de onderzochte
relatiegebieden (uitgedrukt in de relatie-inhoudindices) zegt evenmin iets over
iemands welbevinden. We konkludeerden daarbij dat de relatie-inhoudindex
geen goede indikator is om de eventuele discrepantie tussen verwachtingen
omtrent het kontaktenpatroon en de bestaande situatie uit te drukken.
Tussen de respondenten, onderscheiden naar het type primair sociaal netwerk
dat ze hebben, zijn er wel verschillen in het welbevinden. De respondenten die
met een grote verscheidenheid van mensen (netwerk type I, II, III en IV) mins-
tens wekelijks bezcek uitwisselen zijn positiever in hun psychisch welbevinden.
Het sociale welbevinden hangt met name samen met de kontaktfrekwentie met
vrienden en~of buren.

Om de samenhang tussen eenzaamheid, geslacht~burgerlijke staat en het type
primaire sociaal netwerk dat men heeft nader te onderzceken hebben we de
situatie van de gehuwde mannen vergeleken met die van de weduwen. Uitgaande
van de idee dat eenzaamheidsgevoelens ontstaan indien er een discrepantie erva-
ren wordt tussen de gewenste en de gerealiseerde situatie inzake het kontakten-
patroon kunnen sterke eenzaamheidsgevoelens van sommige groepen weduwen
begrepen worden. We vermoeden dat weduwen die teleurgesteld zijn in verwach-
tingen ten aanzien van hun familieleden en niet in staat zijn alternatieven (vrien-
den en~of buren) te vinden het meest eenzaam zijn.

In de voorgaande hoofdstukken is voortdurend gebleken dat voor oudere mensen
de relaties met hun kinderen van groot belang zijn. Van deze relaties heeft een
groot gedeelte een of ineer van de onderaochte relatie-inhouden, zeker wanneer
we dit vergelijken met de situatie in de andere deelnetwerken. Niettemin bleken
er op dit punt grote verschíllen tussen de respondenten te bestaan. Het maakt
geen verschil voor het welbevinden of een groter of kleiner deel van de kinderen
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aktief is op de onderzochte relatiegebieden. Naar aanleiding hiervan hebben we
onze twijfel uitgesproken over de rol die de kinderen van oudere mensen in de
gerontologische literatuur krijgen toebedeeld. Deze twijfel werd nog versterkt
door de gevonden samenhang tussen het type primaire sociaal netwerk dat men
heeft en het welbevinden. Doorgaans zijn de respondenten met een type primair
sociaal netwerk (zowel totaal als gespecificeerd en partieel) waarin een grote ver-
scheidenheid van relaties vertegenwoordigd is positiever over hun psychisch wel-
bevinden. De respondenten met een type primair sociaal netwerk (zowel totaal
als gespecificeerd en partieel) waarin alleen ouder-kind relaties aanwezig zijn, zijn
vrijwel altijd minder positief over hun psychisch welbevinden.
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12 Samenvatting en besluit

12.1 Drie aanknopingspunten

Deze studie geeft een beschrijving van de primaire sociale relaties van oudere
mensen. Tot deze primaire sociale relaties worden gerekend de relaties met de
kinderen en broers~zussen, met andere familieleden, vrienden en buren. Dit
geheel van primaire sociale relaties noemden we in aansluiting op het sociaal
netwerkmodel het primaire sociaal netwerk.
Bij onze literatuurstudie zijn drie thema's aan de orde geweest die elk aanleiding
werden om een brede verkenning van het primaire sociaal netwerk van oudere
mensen uit te voeren. In de eerste plaats kwam er recentelijk kritiek naar voren
op het onderzoek naar de relaties tussen oudere mensen en hun kinderen. De
betekenis van deze ouder-kind relaties kan slechts bestudeerd worden, zo luidt
de kritiek, in vergelijking met de betekenis van de andere primaire sociale relaties.
Verder signaleerden we in de gerontologische literatuur een diskussie rond de

vraag in hoeven e oudere mensen sterk georiënteerd zijn op mensen van gelijke
leeftijd en in hoeverre de relaties met hen een specif'ieke betekenis voor hen
hebben. Een derde invalshoek vonnde de pogingen om te komen tot een onder-
scheid in kategorieën van primaire sociale relaties, op basis van hun specifieke
funkties. We konstateerden op dit terrein sinds de jaren zestig een hennieuwde
belangstelling, die deels gevoed werd vanuit de gerontologie.

Ons onderzcek had een exploratief karakter. Bij 455 oudere mensen hebben we
gegevens verzameld over de relaties met hun kinderen, met hun broers~zussen,
met andere familieleden, vrienden en buren. Deze gegevens hadden niet alleen
betrekking op de samenstelling van het primaire sociaal netwerk maar ook op de
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geografische spreiding van de mensen waarmee men een primaire sociale relatie
heeft en op de frekwentie waarmee bezcek wordt uitgewisseld. Ook werd voor elke
relatie nagegaan in hoeverre vier verschillende relatie-inhouden, te weten verjaar-
dagsbezoek, vrijetijdsaktiviteiten, hulpverlening en intimiteit, aanwezig waren.
Het is een ongebruikelijke situatie dat in sociaal netwerk studies 4SS netwerken
worden bestudeerd. Meestal heeft een dergelijke studie betrekking op één sociaal
netwerk. Bij zo'n onderzoek wordt dan wel meestal informatie ingewonnen bij
alle personen die deel uitmaken van het betreffende netwerk. In deze zin heeft
ons materiaal over het primaire sociaal netwerk van oudere mensen een eenzijdig
karakter. We hebben immers slechts informatie ingewonnen bij één persoon, het
ankerpunt van het primaire sociaal netwerk.

12.2 De belangrijkste resultaten in het licht van de drie aanknopingspunten

De analyse en beschrijving van het primaire sociaal netwerk van oudere mensen
hebben zich stapsgewijs voltrokken, van de elementaire dyadenanalyse tot de
analyse van de netwerkpatronen. We vatten de resultaten samen rond de drie
thema's die als aanknopingspunt dienden tot deze studie.

- de relatie tussen oudere mensen en hun kinderen, mede in vergelijking tot de
andere primaire sociale relaties

Uit de analyse op relatieniveau komt naar voren dat SO procent van de kinderen
(inclusief inwonenden) binnen de gemeente woont waarin de ouders ook wonen,
en dat 21 procent binnen loopafstand woont. Verder kwam naar voren dat 86
procent van de kinderen bij hun ouders op verjaardagsbezcek komt, dat 32 pro-
cent in vrijetijdsaktiviteiten participeert, dat 30 procent een of andere vorm van
hulp verleent, en dat 6S procent van de ouder-kind relaties een vertrouwelijk
karakter heeft.
Wanneer we de gegevens van alle ouder-kind relaties van alle respondenten bij
elkaar nemen blijkt dus dat in veel van deze relaties de door ons onderzochte
relatie-inhouden aanwezig zijn. Bekijken we de situatie per respondent dan komt
een sterke differentiatie naar voren.
Zo zien we dat bij S 1 procent van de respondenten met kinderen geen van de
kinderen deelneemt in vrijetijdsaktiviteiten, bij 49 procent geen van de kinderen
hulp verleent en bij 2S procent de ouders met geen van de kinderen vertrouwe-
lijk kunnen praten. Bij deze percentages moeten we rekening houden met het
feit dat er op elk relatiegebied respondenten zijn die te kennen geven dat de
betreffende relatie-inhoud voor hen niet van toepassing is (respektievelijk 21, 27
en S procent, welke percentages in voorgaande begrepen zijn). Daarnaast heeft
SS procent van de respondenten met kinderen geen kinderen binnen loopafstand
wonen en 26 procent wisselt met geen van de kinderen minstens eenmaal per
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week bezoek uit. Er zijn echter nog meer aanwijzingen dat er grote verschillen
zijn in de mate waarin de kinderen aktief zijn op de onderzochte relatiegebieden.
Bij veel respondenten komt een groot gedeelte van de kinderen op verjaardags-
bezoek en is de relatie met hun kinderen intiem. Het meedoen in vrijetijdsaktivi-
teiten en de hulpverlening komt daarentegen vaak op een of twee kinderen aan.
Dit duidt er op dat sommige kinderen op deze laatste twee terreinen een speci-
fieke rol vervullen die niet alle kinderen op zich nemen. Blijkbaar is er zowel
tussen de respondenten als tussen de vier onderLOChte relatie-inhouden een gro-
te differentiatie in de mate waarin kinderen aktief zijn in de relatie met hun ou-
ders. Bij 50 respondenten doen alleen kinderen mee in vrijetijdsaktiviteiten en bij
101 respondenten is er alleen van de kant van de kinderen hulpverlening.

Wanneer we op relatieniveau de ouder-kind relaties van alle respondenten teza-
men vergelijken met die van de andere relatiekategorieën dan blijkt een groter
percentage van de kinderen op verjaardagsbezoek te komen, meer kinderen blij-
ken weleens hulp te verlenen en de relatie met de kinderen is vaker intiem. Op
twee gebieden is er weinig verschil tussen de ouder-kind relaties en de vrienden-
relaties; 32 procent van de kinderen en 35 procent van de vrienden nemen deel
aan vrijetijdsaktiviteiten en met respektievelijk 65 en 64 procent van hen blijken
de relaties intiem. De situatie op het niveau van de deelnetwerken, dus de situa-
tie in de deelnetwerken van ouder-kind relaties van alle respondenten met kinde-
ren vergeleken met de situatie in de deelnetwerken van de andere relatiekatego-
rieën, is parallel hieraan. Gemiddeld genomen is binnen het deelnetwerk der
kinderen een groter gedeelte aktief op de onderzochte relatiegebieden dan bin-
nen de deelnetwerken der andere relatiekategorieën, met dezelfde uitzondering
als boven. Naast de kinderen nemen dus de vrienden een zeer belangrijke tweede
plaats in in het primaire sociaal netwerk.
In de broer~zus relaties komen de relatie-inhouden het minst voor. Bij de res-
pondenten die geen kinderen hebben nemen broers~zussen de rol van de kinde-

ren over. Naast de kinderen zijn het vooral de buren die een groot aandeel
hebben in de hulpverlening.
De mate waarin de kinderen aktief zijn op de onderaochte relatiegebieden -daar-
onder verstaan dat gedeelte van het deelnetwerk der ouder-kind relaties waarin

een bepaalde inhoud aanwezig is - hangt niet samen met de mate waarin de

partners uit de andere deelnetwerken daarin betrokken zijn. Er zijn echter wel
respondenten waarvoor naast de kinderen ofwel andere familieleden ofvrienden
of buren een belangrijke rol vervullen. Bij de weduwen bleken de vrienden op
drie van de vier relatiegebieden, relatief gezien, in grotere mate aktief dan bij de

andere respondenten. Bij de respondenten met een lager inkomen treden de

buren meer op de voorgrond.
In het' laatste hoofdstuk is het verband tussen kenmerken van het primaire
sociaal netwerk en het welbevinden onderzocht. Noch de uitgebreidheid van het
primaire sociaal netwerk, noch de mate waarin mensen waannee men een primaire
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sociale relatie heeft in de aktiviteiten op de onderzochte relatiegebieden betrok-
ken zijn, zeggen iets over iemands welbevinden. Voor de samenstelling van het
primaire sociaal netwerk ligt dit anders. De respondenten die met een grote
verscheidenheid van mensen minstens wekelijks bezcek uitwisselen zijn positie-
ver in hun psychisch welbevinden. Het sociale welbevinden hangt met name
samen met het frekwente kontakt met vrienden en buren.
Het welbevinden hangt ook niet samen met de uitgebreidheid van de afzonder-
lijke deelnetwerken, noch met de mate waarin de relatiepartners uit deze deel-
netwerken op de relatiegebieden aktief zijn. Laatsgencemde samenhang werd
met name verwacht tussen het welbevinden van de respondenten en de mate
waarin de kinderen op de onderzochte relatiegebieden aktief zijn. Omdat ook
deze samenhang niet werd gevonden hebben we onze twijfel uitgesproken over
de exclusieve rol van de kinderen voor oude mensen.

- Hebben de onderscheiden deelnetwerken specifieke funkties?

In alle analyses is naar voren gekomen dat sommige deelnetwerken een specifieke
funktie hebben. Dit geldt het meest uitgesproken voor de relaties met vrienden
en buren. Naar verhouding zijn er veel vrienden waarmee vrijetijdsaktiviteiten
worden ondernomen. Niet alleen komt deze relatie-inhoud in de vriendenrelaties
het meest voor maar ook zijn er een groot aantal respondenten waarbij alléén de
vrienden op dit terrein aktief zijn (55). Daarnaast blijken de relaties met vrien-
den vaak een vertrouwelijk karakter te hebben, zodat ze ook gebruikt worden
om problemen of moeilijkheden ter sprake te brengen, zowel door de respondent
als door de relatiepartner.
De specifieke funktie van de burenrelaties ligt op het terrein van de hulpverle-
ning. In 25 procent van de relaties met buren is er sprake van hulpverlening, ter-
wijl dit in 30 procent van de relaties met kinderen het geval is.
Wanneer we de situatie per respondent bekijken dan zijn er 29 respondenten
waarbij alléén buren hulpverlenen, 18 van hen hebben wel kinderen. Daarnaast
zijn er echter 101 respondenten waarbij alleen de kinderen hulpverlenen en 26
respondenten waarbij dit alleen de vrienden doen. De relaties met broers~zussen
en andere familieleden hebben geen specifieke funkties.

- leeftijdshomogene vrienden- en burenrelaties

In een vroeg stadium van de analyse kwam naar voren dat in de relaties van
respondenten met leeftijdgenoten (vrienden en buren maximaal 15 jaar jonger)
de onderaochte relatie-inhouden doorgaans niet vaker aanwezig zijn dan in de
relaties met niet-leeftijdgenoten. In een geval deed zich een signif'ilcant verschil
voor. Onder de vrienden van gelijke leeftijd waren er meer waarmee vrijetijds-
aktiviteiten werden ondernomen dan onder de niet-leeftijdgenoten. Voor de
buren was er een gering verschil op het terrein van de hulpverlening.
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Op grond van deze bevindingen werd besloten het onderscheid in leeftijdshomo-
gene en leeftijdsheterogene vrienden- en burenrelaties verder niet meer in onze
analyse te betrekken.

12.3 Enig voorbeÍioud bij deze resultaten

Vanaf het begin hebben we duidelijk gesteld dat ons onderzoek een exploratief
karakter had, generaliseerbaarheid van de bevindingen werd niet nagestreefd. Het
veld van onderzoek waarop deze studie betrekking heeft, was tot op heden
slechts middels deelstudies ondertocht. Het onderhavige onderzoek is een eerste
poging om het geheel van de primaire sociale relaties van oudere mensen syste-
matisch te bestuderen.
Het generaliseren van de resultaten zou ook niet verantwoord zijn omdat de
samenstelling van de onderzoeksgroep in sterke mate bepaald is door de vraag-
stelling van het grotere onderzoek waarvan ons projekt deel uitmaakte. Iets meer
dan 40 procent van onze respondenten zijn weduwen en ongeveer 30 procent
zijn gehuwde mannen.
Er zijn echter nog een tweetal andere redenen waarom enig voorbehoud bij de
resultaten ons past. We hebben de betekenis van de primaire sociale relaties
slechts onderaocht op vier (relatie)gebieden. We hebben dus niet de volle inhoud
van de relaties achterhaald. Toch is dit een verbreding in vergelijking met veel
ander onderzoek naar de relaties van oudere mensen.
Tot slot zij er nogmaals op gewezen dat de informatie die we over de primaire
sociale netwerken verzameld hebben eenzijdig is. Alleen de respondent heeft ons
geihformeerd over zijn primaire sociaal netwerk en over het funktioneren van de
verschillende relaties daarin. Deze beperking is niet uitzonderlijk. Er zijn nog
vrijwel geen studies van relaties waarbij beide relatiepartners worden ondervraagd.
Bij het onderzoek naar de betekenis van de relaties tussen oudere mensen en hun
kinderen noopt zo'n beperkte benadering tot voorzichtigheid.
Bengtson en Black (1973) konstateerden namelijk een asymmetrie in de solidari-
teit tussen oudere mensen en hun kinderen. In hun onderzoek werd onderscheid
gemaakt tussen drie dimensies van solidariteit: `affectual solidarity' (gevoelens en

affekties), `associational solidarity' (aktiviteiten en interakties) en `consensual
solidarity' (overeenstemming in waarden en normen). Zij kwamen tot de konklu-
sie dat ouders hoger scoorden op de affektieve dimensie en kinderen hoger op de
aktiviteiten dimensie. Voor kinderen betekende solidariteit vooral klaar staan en

hulp bieden indien nodig, voor de ouders lag de nadruk op emotionele banden.
Reeds Waller en Hill (1951: 190) spraken in dit verband van `the principle of
least interest' om de geringere emotionele betrokkenheid van de kinderen in de
relatie met hun ouders te verklarenl).
Wanneer men aan oudere mensen vragen stelt over hun kinderen kan de gesigna-
leerde asymmetrie daarin een belangrijke rol spelen. De sterke emotionele
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betrokkenheid op hun kinderen kan er gemakkelijk toe leiden dat de ouders min
of ineer onbewust de relatie met hen gunstiger voorstellen dan deze in feite is.
Omdat we ons bij het onderzoek naar de betekenis van de relaties tussen oudere
mensen en hun kinderen vooral gericht hebben op het konkrete gedrag achten
we de kans op een dergelijke vertekening gering.

12.4 Tot besluit

In deze studie is herhaaldelijk gebleken dat de resultaten vragen oproepen ten
aanzien van eerder verricht onderzoek. We zetten hier de belangrijkste punten
nog eens bij elkaar. Bij wijze van afsluiting geven we daarna enige suggesties in
verband met voortgezet onderzoek.

- vmgen bij eerder verricht onderzoek

De resultaten van ons onderzoek bevestigen dat de kinderen voor veel oudere
mensen van grote betekenis zijn. In vergelijking met de broers~zussen, andere
familieleden, vrienden en buren spelen ze vrijwel op elk van de relatiegebieden
een grotere rol. Op twee punten betekenden onze resultaten een belangrijke
nuancering van eerder onderzoek.
Bij de analyse op relatieniveau kwam naar voren dat zeer veel ouder-kind relaties
slechts een beperkte inhoud hebben. De vier relatie-inhouden die we in onze
studie betrokken hebben zijn slechts in 1 S procent van de ouder-kind relaties alle
vier aanwezig. In 8 procent is geen enkele van deze relatie-inhouden aanwezig en
in 23 procent slechts één relatie-inhoud (verjaardagsbezoek of intimiteit). In de
gerontologische literatuur wordt naar onze mening te gemakkelijk gegenerali-
seerd wanneer gesteld wordt dat dè kinderen van grote betekenis zijn voor oude-
re mensen. Er blijkt een grote differentiatie te zijn.
Wanneer we het op het niveau van het deelnetwerk der ouder-kind relaties bekij-
ken dan blijken er ook in de mate waarin de kinderen betrokken zijn bij de akti-
viteiten op de onderzochte relatiegebieden grote verschillen tussen de responden-
ten te zijn. Er zijn bijvoorbeeld 15 respondenten waarbij in geen enkele ouder-
kind relatie een van de onderLOChte relatie-inhouden aanwezig is en 39 respon-
denten waarbij een of ineer kinderen hoogstens op verjaardagsbezoek komen.
Daarnaast zijn er een groot aantal respondenten waarbij vrijwel alle kinderen op
twee of ineer relatiegebieden aktief zijn.

Ook op andere punten roepen onze resultaten vragen op ten aanzien van eerder
onderaoek. De rol van de dochter lijkt niet zo exclusief als meestal wordt aange-
nomen. We konstateerden verder geen verband tussen de mate van sociale mobili-
teit van de kinderen en de aard van de ouder-kind relaties. De leeftijdshomogene
vriendenrelaties blijken alleen op het gebied van de vrijetijdsaktiviteiten belang-
rijker dan de relaties met vrienden die jonger zijn.
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Tot slot een enkele opmerking over de `nuclear family' theorie en de kritiek
daarop. Zoals we gezien hebben in hoofdstuk 1 werd de `nuclear family' theorie
van Parsons (1943) door zijn critici te zeer geinterpreteerd als een verdwijning
van de `extended family'. Onder de `extended family' wordt verstaan de zich
over meer generaties uitstrekkende verwantschapsrelaties van mensen die ofwel
door afkomst ofwel door huwelijk met elkaar verbonden zijn. Het beeld dat uit
ons onderzoek naar voren komt is dat deze `extended family' niet verdwenen is
maar wel een zeer gedifferentieerd geheel vormt. Zowel de relaties met de
kinderen als de relaties met de broers~zussen en andere familieleden blijken een
zeer uiteenlopende betekenis te hebben. Wanneer er geen kinderen zijn nemen de
broers~ zussen vaak hun plaats in. Bij sommige oudere mensen zijn vrijwel alle
verwantschapsrelaties van grote bekenis en bij andere slechts enkele.

- suggesties met het oog op het voortgezet onderzoek

We hebben ons in dit onderzoek vooral gericht op een zo objektief mogelijke
weergave van de stand van zaken in het primaire sociaal netwerk van onze res-
pondenten. We hebben echter eveneens benadrukt dat meer aandacht voor de
kwalitatieve aspekten van de relaties noodzakelijk is. Wat betekent het indien
ouders zeggen dat ze met hun kinderen vertrouwelijk kunnen praten? Geeft de
betrokkenheid van de ouders op hun kinderen zin aan hun leven? Hoe zit dat van
de kant van hun kinderen? Wat betekent het dat oudere mensen met vrienden
meer vrijetijdsaktiviteiten ondernemen? Is dat alleen een kwestie van tijdsbeste-
ding of is het een uiting van een dieper liggende band?
Bij voortgezet onderzoek zou men ook tot een duidelijker scheidslijn moeten
komen tussen de prunaire sociale relaties en de niet primaire sociale relaties.
Wanneer dit vooraf niet mogelijk is dan zouden in het onderzoeksinstrument
daarvoor indikatoren ontwikkeld moet worden.

We hebben vastgesteld dat er slechts voor een paar kenmerken van het primaire
sociaal netwerk enige samenhang is met de mate van welbevinden. Naar aanlei-
ding daarvan is gezegd dat het wellicht de veranderingen in het primaire sociaal
netwerk zijn die hun invloed doen gelden op het welbevinden. Hiervoor zal longi-
tudinaal onderzoek noodzakelijk zijn.
Waarschijnlijk zijn het echter niet alleen de veranderingen in het primaire sociaal
netwerk die een belangrijke rol spelen in de beleving van de levenssituatie. Er zijn
aanwijzingen dat het teleurgesteld raken in bepaalde verwachtingen ten aanzien
van personen waarmee men zich verbonden voelt belangrijke konsekwenties kan
hebben voor het welbevinden. Dat de weduwen in ons onderzoek als de meest
eenzame groep naar voren kwamen hebben we in verband gebracht met het
teleurgesteld zijn in hun broers~zussen en andere familieleden.
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Een ontwikkeling waarmee we in het onderhavige veld van onderzcek de ko-
mende jaren gekonfronteerd zullen worden beVeft de uitdunning van het ver-
wantschapsverband. Hiermee bedoelen we het volgende. Meer dan de helft van
onze respondenten met kinderen had drie of ineer kinderen. Bij oudere mensen
die drie of ineer kinderen hebben, lijkt de kans groter dat er minstens een of
enkele kinderen zijn waarmee men een intensieve relatie onderhoudt. De laatste
decennia zijn er echter zodanige verschuivingen op gang gekomen in het aantal
kinderen per echtpaar dat het draagvlak voor de instandhouding van de interge-
nerationele relaties binnen het verwantschapssysteem veel smaller is geworden.
Wanneer de verwachtingen van de ouders zich op een of twee kinderen richten
kan de emotionele druk op de ouder-kind relatie zodanig toenemen dat het risico
van verwijdering veel groter wordt. Veel zal hier afhangen van de kwaliteit van de
relatie. Hoe dan ook, het lijkt raadzaam dat de oudere mensen uitzien naar een
breder draagvlak om hun behceften aan sociale kontakten veilig te stellen.
Een tweede ontwikkeling die in dit verband aandacht verdient is de sterke tce-
name van het aantal echtscheidingen. De ervaring heeft geleerd dat de kinderen
van gescheiden ouders er meestal niet in slagen om met beide ouders een goede
relatie te handhaven. Het ligt dan ook voor de hand dat het aantal oudere men-
sen waarbij de relatie met hun kinderen is verbroken sterk zal toenemen.
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Summary

This study describes the primary social relationships of older people. Primary
social relationships include relationships with chfldren, those with brothers and
sisters and those with other relatives, friends and neighbours. In accordance to
the social networkmodel we refer to the whole of these social relationships as
the primary social network.

In our study of the literature three themes have been discussed; each of which
contributed to the exploration of the primary social network.
In the iust place attention was paid to the recent criticism regarding research on
the social relationships between older people and their children. The meaning of
these parent-child relationships can only be studied - according to the criti-
cism - in comparison to the meaning of other primary social relationships.
Subsequently we described a discussion found in the gerontological literature
regarding the extent to which older people are orientated toward people of their
own age and the extent to which these relationships have a specific meaning for
the older people.
The third approach involved an attempt to come to a distinction in categories of
primary relationships based on their specific functions. In this field we disco-
vered that since the sixties there has been renewed interest, partly fostered by
gerontology.
We interviewed 455 older people, with an average age of 72, on their relation-
ships with their chIIdren, with their brothers and sisters and with other relatives,
friends and neighbours. The information we gathered was not only related to the
composition of the primary social network; it also described the geographical di-
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stribution of the people with whom there were primary social relationships and
the frequency with which visits were exchanged. For each relationship was also
ascertained whether or not four different types of activity were present: birth-
dayvisits, leisure-activities, rendering help and intimacyl).
It is unusual in social network studies, to examine 455 social networks. Usually a
study concentrates on one social network only; infomation is gathered from all
the people who play a part in the network that is examined. In this respect our
material about the primary social network of older people has a unilateral cha-
racter, for we gathered information from one person, namely the older man or
woman, who is the anchorage of the primary social network.We will now sum-
marize the main results of our research according to the three themes which we
mentioned above. An examination of the data on all parentchild relationships of
each respondent reveals that in many of these relationships the relationship-
contents (birthdayvisits etc.) that we examined were present. Examining the
situation of each respondent seperately a strong differentiation becomes evident.
Thus we see that in the case of 51 percent of the respondents who have children,
none of these children take part in leisure-activities; for 49 percent, none of the
children provide help, and 25 percent of the parents cannot talk confidentially
with any of the children. In some of these cases the respondents said, that the
relationship-content concemed was not applicable to them. Next to that 55
percent of the respondents who have children do not live within walking distan-
ce of one or more of their children and 16 percent exchange less than one visit a
week with any of their children.

The percentage of children who pay birthdayvisits and provides help is greater
than that for the other categories of relationship-partners who are active in
these fields. In the field of leisure-activities friends are represented to a greater

1) The questions regarding the four types of activities were as follows:
- which of these persons visits you on your birthday?

- with which of these persons do you play cards (or any other game) occasionally?
- with which of these persons do you go out for a day?
- with which of these persons do you go for a walk or go shopping?

- which of these persons helps you in the household?
- which of these persons gces shopping for you?
- which of these persons does some small jobbs (carpentry, gardening) fot you?

- with which of these persons can you talk confidentially?
- which of these persons talks to you about his problems?
- with which of these persons do you talk about your problems?

The procedure was to present these questions to the respondent along with a list of the pri-
mary relationships he had identified. An activity was scored as present in a relationship
when at least onéóf the questions in that category was answerd positively.
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extent than children, while friends and children are equally represented in those
relationships which have an intimate character. Brothers and sisters are least ac-
tive in any of the fields which we have examined. In the case of childless respon-
dents it is the brothers and sisters who take over the role of children.
There is no correlation between the extent to which children in parent-child re-
lationships are active and the extent at which persons in other relationship-cate-
gories are active in their relationship with the respondent. In the case of widows,
friends appeared to be more active in three of the four fields of relationships
than friends were in the case of other respondents.
The features of the primary social network which we examined show little cor-
relation with the subjective well-being of the respondent.
It is the composition of the primary social network according to categories of
relationships alone that appears to correlate more or less with this well-being.
The greater the variation among people with whom one exchanges weekly visits,
the more positive the psychological well-being of the respondents appears to be.
In all analyses it appeared that some of the relationship-categories have a specific
function. This is most pronounced in realtionships with friends and neighbours.
There are relatively many friends with whom leisure-activities are undertaken.
Not only does this relationship-content appear most often in relationships with
friends, but there are also respondents with whom the friends are the only ones
active in this field. Futhermore, the relationships with friends often appear to
have a confidential character, so that they can be used to bring up problems and
difficulties by the respondent as well as by the relationship-partner.
The spec~c function of neighbours lies in the field of providing help. In 24 per-
cent of the relationships with neighbours help is provided, while this is the case
in 30 percent of the relationships with children.
The data in our study doesn't indicate that older people are strongly orientated
toward relationships with people of their own age. It is only in the field of leisu-
re-acitivities that this appears. Leisure-acitivities are more often undertaken with
friends of about the same age than they are with other relationship-partners.

We would like to express some reservations regarding the results of our research.
In the fust place our study is a fust attempt to systematically examine the five
categories of primary social relationships mentioned above in a comparative way.
The study had an explorative character. In the second place generalization of the
results is not justified, since the composition of the group that was examined
was strongly determined by the relocation-study of which this project was part.
The group of whom we studied the primary social relationships included older
people who had recently moved to old people's homes, as well as older people
who were on a waitinglist for these homes, older people who had the wish to
move into special houses for the aged and older people who prefered to remain
independent in their own home. A little over 40 percent of the respondents were
widows and about 30 percent were married men. Some reservations is also called
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for with respect to the meaning of the primary social relationships, since we have
only examined this in four areas. We have not retraced the full contents of these
relationships. On the other hand, earlier reseazch has often restricted itself to the
field of providing help.
When interpreting the results, one should also take into account the following:
when one asks older persons questions about the relationship with their children,
their strong emotional involvement with children can easily influence the parents
- more or less unconciously - to depict this relationship more positively than it
really is. However, since we have focused on behaviour in our research on the
meaning of relationships between older people and their children, we presume
that this kind of bias is slight.
The results of our research confirm that children are of great importance to
many of the older people. Compared to brothers and sisters, other relatives,
friends and neighbours, they play an important role in practically all of the
relationship-contents. On two points, however, our results differ slightly from
earlier research. In very many of the parent-child relationships there are only one
or two shared activities in the areas examined. The four relationship-contents
that we have involved in our study are all present in only 15 percent of the
parent-child relationships. In 8 percent, none of them are present at all and in 23
percent of the parent-child relationships only one of the relationship-contents is
present, namely either birthdayvisit or intimacy. In our opinion there is a
tendency to generalize too easily in the gerontological literature that children are
of great importance to older persons. Considerable differentiation appears to
exist.
Great differences also appeaz to exist among the respondents. For example, 15
of our respondents who had children stated that none of the afore mentioned
relationships-contents was present in their relationship with their children; 39 of
the respondents were visited only on their birthday by one or more of their
children. But again, there also were a great many respondents with whom child-
ren were active in two or more areas of relationship.
Finally, we would like to stress that we think more attention should be given to
the qualitative aspects of the relationships and that a stronger distinction should
be made between primary and not-primary relationships. To detect the meaning
of primary social relationships for subjective well-being, longitudinal research is
indispensable. We suspect that especially in old age changes in the pattern of so-
cial contacts are of great importance for the subjective well-being.
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Noten bij hoofdatuk 1

1. Indien de literatuurverwijzing een bcek betreft zal ook naaz de pagina (s) verwezen
worden. Ingeval het een tijdschriftartikel betreft wordt volstaan met het jaartal.

2. In zijn `Social Organisation' stelt Cooley dat er zg. primaire grcepen te onderscheiden
zijn op grond van kenmerken van de relaties tussen de leden. Sindsdien wordt in de so-
ciologie herhaaldelijk een onderscheid gemaakt tussen prunaire en secundaire relaties
(Lowrey en Rankin, 1969: 53; Mac Iver, 1959: 220), hcewel Cooley zelf deze tweede-
ling nooit heeft ingevcerd. In zijn omschrijving van de primaire groep geeft Cooley wel
een nadere aanduiding van de relaties die een primair kazakter zouden hebben: `By pri-
mazy groups I mean those chazacterized by intimate face-to-face association and co-
operation (p. 23) ..... The most important spheres of this intimate association and co-
operation - though by no means the only ones - aze the family, the play group of
children, and the neighbourhood or community group of elders' (p. 24).

3. Troll (1470) rubriceerde de vijf ineest voorkomende betekenissen van de term genera-
tie:
1. generatie als stadium in de individuele levensloop (developmental stage),
2. generatie als niveau binnen de verwantschapshiërazchie (ranked descent),
3. generatie als leeftijdshomogene groep (age group),
4. generatie als tijdvak (time span),
5. generatie als `Zeitgeist',
In onze tekst hebben we de tweede en derde betekenis op het oog.

Noten bij hoofdstuk 2

1. De sociale vormen tussen beide polen zijn gerangschikt langs het kontinuum, maaz hun
positie is nooit vast. Boissevain (1968) is niet zozeer geihteresseerd in statische of fina-
le sociale vormen maaz in intermediaire vonnen (p. 12). De quasi-grcep en faktie zijn
voorbeelden hiervan. Beide sociale vormen zijn een niet permanente sociale eenheid. De
quasi-groep is meestal een dcelgerichte coalitie die niet rond een persoon gecentreerd
is, terwijl een faktie meestal door een persoon gerekruteerd wordt. Terwijl men van
meerdere quasi-groepen, opererend in hetzelfde gebied, lid kan zijn, is dit bij een faktie
uitgesloten. Een voorbeeld van een quasi-grcep is volgens Boissevain een kliek, een
klientèle. Een faktie ontstaat rond een konkreet konflikt en wordt gekenmerkt door
konkurrentie en machtsstrijd (Boissevain, 1968: 26 e.v.).

2. Deze verhouding wordt wel de spanwijdte van een persoonlijk netwerk gencemd. Zo-
wel de uitgebreidheid als de nog te behandelen samenhang van een sociaal netwerk bie-
den de mogelijkheid de struktuur van een sociaal netwerk in kwantitatieve termen te
onderscheiden. Naast de spanwijdte behandelt Felling (1974: 259 e.v.) de densiteit,
Kapferer-densiteit, `staz'-multiplexiteit en `zone'-multiplexiteit.

3. In hoofstuk 7 wordt de grondslag gelegd voor de analyse van een aantal kenmerken van
het primaire sociaal netwerk, waarbij methodologische aspekten aan de orde komen.

Noten bij hoofdatuk 3

1. Op grond van ondencek is gebleken dat de mate van sociale integratie van de (oudere)
mens een belangrijke rol speelt ten aanzíen van drie aspekten van de verpiaatsing: (1) in
verband met de beslissing zich aan te melden voor de wachtlijst voor een verzorgingste-
huis (Mc Kinlay, 1973), (2) in verband met de periode dat men op de wachtlijst staat
(Prock, 1969), (3) in verband met de aanpassing na de verplaatsing (Ruth Granick
Bennett, 1968).

2. Met deze globale aanduiding van de andere familieleden wilden we bereiken dat de res-
pondent voor hem belangrijke andere familieleden zou ncemen. De relatiekategorie 'an-
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dere familieleden' is in principe zeer breed. Daartce kunnen schoonzoons~schoondoch-
ters gerekend worden die voor de respondent een bijzondere betekenis hebben, ooms,
tantes en kleinkinderen.

3. Bij de konstruktie van het vragenschema meenden we dat het verantwoord was om
maxima per relatie-kategorie te stellen. Voor de kinderen en de brcers~zussen hebben
we dit gesteld op 11, voor de andere relatiekategorieën op 7. Indien deze maxima over-
schreden werden, werd daarvan notitie genomen. Het vragenschema werd echter slechts
voor het gestelde maximum afgewerkt. Bij de kinderen ncemde één respondent 12 kin-
deren en twee respondenten 13 kinderen. Van de vrienden en buren werden er eenmaal
meer dan 7 gencemd.

4. Guffens verrichtte in de omgeving van Nijmegen een onderzcek naar de mate waazin de
stad een uitstraling heeft in de regio en naaz de mate waarin een omgeving op een stad
georiënteerd is. Zijn indeling in grensgemeenten en regio gemeenten hebben we hier
overgenomen (Guffens, 1968).

5. In een beperkt vooronderzcekje onder 20 bejaazden werd ons gedeelte van de vragen-
lijst van het verplaatsingsonderzcek getest. Daaruit resulteerden voor de relatie-inhou-
den de hier weergegeven items. De aanvullingen tussen haakjes werden m.n. op basis
van dit vooronderzcekje toegevcegd.

Noten bij hoofdstuk 4

1. Bij een bezcek van Prof E. Shanas (Chicago, U.S.A.) aan het Gerontologisch Centrum
te Nijmegen, in het najaaz van 1973, werd de opzet van het verplaatsingsonderzcek met
haaz besproken.

2. Dit was o.a. gebleken bij een longitudinaal onderzcek in de jaren 1967 tot 1970, waaz-
bij het Gerontologisch Centrum psychologiestudenten als interviewers inschakelde.

3. Deze interviewtraining vond plaats bij de audio-visuele dienst van het Sociologisch In-
stituut aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen en stond onder leiding van drs. A.
v.d. Hout. De opzet en verantwoording van deze training is nader beschreven in het
aztikel: De vragenlijst bevraagd (v.d. Hout, Wester, 1977).

Noten bij hoofdstuk 5

1. Zie noot 4 bij hoofdstuk 3.
2. ].J.M, van Tulder konstrueerde op basis van onderzcek voor Nederland een bercepen

stratifikatie naaz bercepsprestige. De zes sociale lagen omschrij~t hij in het kort als
volgt:
Sociale laag I: Hoofdzakelijk vrije en academische beroepen, d'rrekteuren van grote on-
dernemingen, leraren M.O., zeer hoge ambtenazen.
Sociale laag II: Hoofdzakelijk hoge employees, d'uekteuren kleine ondememingen,
hoofdambtenazen, grote landbouwers en tuinders, middelbaze technici.
Sociale laag III: Hoofdzakelijk grote tot middelgrote oude en nieuwe middenstand,
ambtenazen middenpositie, middelgrote landbouwers en tuinders, middel employees.
Sociale laag IV: Hoofdzakelijk kleine oude en nieuwe middenstand, geschoolde arbei-
ders, kleine landbouwers en tuinders, kantoorbedienden, lage employees, lage ambtena-
ren.
Sociale laag V: Hoofdzakelijk gecefende arbeiders, lagere beambten.
Sociale laag VI: Hoofdzakelijk ongecefende arbeiders.

3. Indien men op geen van de items van een relatie-inhoud een positief antwoord heeft ge-
kregen mag men niet konkluderen dat een relatie deze inhoud niet heeft. Om dit zoveel
mogelijk te ondervangen werd de formulering van de items naaz aanleiding van de
prcefmterviews enigszins verbreed (bijvoorbeeld kaarten, puzzelen, scrabblen).

4. De volgorde van de relatie-inhouden bij deze weergave in patronen resulteert uit een
deterministische skalogram analyse. Hcewel niet aan de voorwaazden voor schaalbaaz-
heid werd voldaan, hebben we hier wel de volgorde aangehouden.
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5. Men kan zich afvragen of de inhoud van de relatie wel zo sterk in de 'behavioral measu-
res' naaz voren komt, want mensen dcen (in objektief ineetbaar gedrag) blijkbaar niet
zoveel. De belangrijkste inhoud zou weleens praten, gezelschap zceken of louter bij el-
kaar zijn kunnen zijn. Dit is uiteraard niet te verwaarlozen, maar het zou dan wel zaak
zijn te achterhalen hce dat gebeurt, in welke sfeer, wat het voor de mensen betekent
etc.?

Noten bij hoofdstuk 6

1. De opsplitsingen die een maximum aan variantie in de afhankeGjke variabele verklaren
kunnen een gedeelte van de variantie die door een andere onafhankelijke variabele
wordt verklaard `meenemen'. In sommige gevallen bleek de opsplitsing binnen frekwen-
tie van bezcek iets dergelijks te bewerken voor de onafhankelijk variabele woonafstand.
Het hoogste percentage 'meegenomen' vartantie was echter slechts 4 procent.

2. Alle berekeningen van de chi-kwadraatwaarden ter bepaling van de signitikantie van
verschillen zijn gebaseerd op de absolute aantallen.

3. Bij een vergelijking tussen respondenten die geen kinderen hadden, die wel kinderen
hadden maar met geen van hen minstens wekelijks bezcek uitwisselden en die wel kin-
deren hadden èn met minstens één minstens wekelijks bezcek uitwisselden, bleek het
volgende. Drie van de vier relatie-inhouden waren in de broers-zus dyaden van de eerst-
gencemde goep signifikant vaker aanwezig.

4. We laten hierbij in het midden de vraag of een kind voor zijn ouders zorgt en bij hen
blijft wonen en daarom ongehuwd is (blijft) of ongehuwd is en daarom voor zijn ou-
ders zorgt (mcet zorgen) en thuis blijft wonen. Afgezien van de richting van de samen-
hang, een dergelijk patroon heeft zich in het verleden vaak voorgedaan. Voor een aantal
van onze respondenten zal dit nog het geval zijn, hcewel we daarover geen informatie
hebben.

5. Deze twee groepen zijn wat betreft woonafstand nog niet helemaal vergelijkbaar. Het
woongebied van de buren strekt zich niet uit tot een afstand van een kwartier lopen.
Op grond van onze gegevens over woonafstand kunnen we echter geen kleiner woon-
gebied afbakenen. Bovendien zal een gedeelte van de vrienden die binnen loopafstand
wonen wel degelijk in de buurt wonen.

Noten bij hoofdstuk 7

1. In hoofdstuk 6 is gebleken dat de leeftijdshomogene vrienden- en burenrelaties alleen
op het tenrein van de vrijetijdsaktiviteiten een uitgesproken funktie verwlden, zij het
niet exclusief. Vandaar zullen we bij de konstruktie van de beschrijvende netwerkken-
merken ook geen aandacht meer schenken aan de relaties tussen leeftijdgenoten.

2. In hoofdstuk 3 werden drie soorten kenmerken van het primaire sociaal netwerk onder-
scheiden waarover we gegevens zouden venamelen. Deze gegevens zouden ons inzicht
mceten verschaffen in:
- de samenstelling van het primaire sociaal netwerk (naar geslacht, burgerlijke staat

en leeftijd, en naar deelnetwerken)
- in enkele morfologische kenmerken (uitgebreidheid en geografische spreiding) en
- in enkele interaktionele kenmerken (frekwentie van wedenijds bezcek en al of

niet aanwezige relatie-inhouden).
Zoals gezegd, zullen de gegevens geslacht, burgerlijke staat en leeftijd van de dyadepart-
ners niet bij de konstruktie van de beschrijvende netwerkkenmerken betrokken wor-
den. De andere gegevens zullen bij de konstruktie van beschrijvende netwerkkenmerken
gebruikt worden, zij het in een iets gewijzigde konstellatie.

3. Een van de redenen om de relatie-inhoud index van de deelnetwerken uit te drukken in
de proportie van een deelnetwerk dat een bepaalde relatie-inhoud heeft, is dat deze in-
dex onafhankelijk is geworden van het aantal relaties in een deelnetwerk. Wanneer twee
respondenten met twee kinderen een intieme relatie hebben, doch de ene respondent
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hceft twee kinderen en de ander vijf, dan kan deze situatie voor beide respondenten
een verschillende betekenis hebben. De uitgebreidheid van het partié7e deelnetwerk der
ouder-kind relaties met een intiem karakter is gelijk, maat de relatie-inhoud index is
verschillend.

Noten bij hoofdstuk 8

1. De konelaties tussen het aantal kinderen en het aantal broers~zussen zijn niet
opgenomen omdat beide aantallen in de familie-situatie gegeven zijn.

2. Hcewel dergelijke koaelaties op basis van de F-tcets signif"ikant zijn bij een één procent
overschrijdingskans menen we toch dat ze te laag zijn om hierin een verwacht verband
bevestigd te zien.

3. Met deze fonnulering verwijzen we naar de procedure bij de inventarisatie van het pri-
maire sociaal netwerk (zie 3.3.1.).

4. Het subprogramma `Breakdown' van S.P.S.S. is hierbij gehanteerd. Voor de aangegeven
grcepen van respondenten werden de gemiddelden van de afhankelijke variabelen bere-
kend. Vervolgens werd met behulp van de F-tcets vastgesteld in hceverre deze gemid-
delden signifikant van elkaar verschr7len (zie verder bijlage 6).

5. Zoals bij de inleiding van dit hoofdstuk werd aangegeven zijn deze analyses verricht
voor de respondenten waarbij een bepaald deelnetwerk door een of méér relaties ver-
tegenwoordigd is. Alvorens aan deze analyses te beginnen is voor elk sociaal-demo-
grafische vatiabele nagegaan of deze samenhang vertoonde met het al of niet aanwezig
zijn van relaties in een bepaald deelnetwerk. Alleen bij geslacht~burgerlijke staat bleek
twee maal een signif-ikante samenhang voor te komen. Onder de gehuwde mannen en
weduwnaren zijn er signif-ikant meer respondenten die geen vrienden hebben. Onder al-
le mannen zijn er signifikant meer respondenten die geen buren hebben waarmee men
vrij regelmatig omgaat. Dit laatste is des te meer opvallend omdat aan de hand van over-
zicht 8.1. is gebleken dat de mannen die buren hebben er gemiddeld meer hebben dan
de gehuwde vrouwen de weduwen.

Noten bij hoofdstuk 9

1. Er is ook een andere manier om de betekenis van de verschillende deelnetwerken op de
onder~ochte relatiegebieden te analyseren. Men zou per respondent het totaal aantal re-
laties met een hulpverleningsinhoud kunnen nagaan en vervolgens vast stellen welk ge-
deelte hiervan ouder-kind relaties zijn, welk gedeelte broer~zus relaties etc. Deze
benadering hebben we niet genomen omdat het in dit hoofdstuk in de eerste plaats gaat
om een vergelijking van deelnetwerken. Het feit dat twee ouder-kind relaties een hulp-
verleningsinhoud hebben naast drie andere primaire sociale relaties met een dergelijke
inhoud zegt niet hetzelfde over de rol van het deelnetwerk der ouder-kind relaties op
het gebied van de hulpverlening in geval deze respondent 2 kinderen heeft en in geval
hij 5 kinderen hceft.

2. Dat dit gevcel van verplichting een grote rol speelt wordt zowel door Adams (1970) als
door (Zena) Blau (1973) sterk benadrukt. Men wijst erop dat er van de kant van de ou-
ders verwachtingen bestaan. Voorzover deze verwachtingen betrekking hebben op vrij
konkrete aangelegenheden is het risiko groter de ouders teleur te stellen bij het niet vol-
dcen aan deze verwachtingen. Blau zegt dan ook dat volwassen kinderen nog wel hun
(materiéle) verplichtingen ten opzichte van hun ouders plichtsgetrouw nakomen, ter-
wijl het gevcel van vervreemding zorgvuldig verborgen wordt gehouden (vgl. hoofdstuk
1).

3. Rosow (1970) komt tot dezelfde konklusie, zij het dat ze bij hem betrekking heeft op
de frekwentie van bezoek: `The frequency of contact with children and that with
friends and neighbours have no general reciprocal effect on each other'. Hij vcegt er
echter aanstonds aan tce dat er bepaalde groepen van mensen zijn waarvoor dat wel het
geval is. In het vervolg van dit hoofdstuk komen we enkele van deze grcepen op het
spoor.
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4. In hoofdstuk 6 is gebleken dat er een nauwe samenhang bestaat tussen de frekwentie
waarmee bezcek wordt uitgewisseld en de aanwezigheid van bepaalde relatie-inhouden.
Met woonafstand werd ook een dergelijke samenhang gevonden, zij het in mindere ma-
te. We hebben ondenocht in hceverre deze samenhangen zich ook voordcen op het ni-
veau van de deelnetwerken. Hierbij is de procedure gehanteerd die in bijlage 6 bespro-
ken is. In de meeste gevallen heeft een groter gedeelte van een deelnetwerk een bepaal-
de relatie-inhoud indien een of ineer van de relatie-paztners binnen loopafstand woont.
Dit is ook zo indien met minstens een van hen wekelijks bezcek wordt uitgewisseld. Er
zijn twee uitzonderingen. De mate waarin kinderen aktief zijn op het terrein van de on-
denochte relatie-inhouden hangt vrijwel niet samen met het al of niet wonen binnen
loopafstand, c.q. binnen de gemeente. De mate waarin relaties een intiem karakter
hebben blijkt het minst samen te hangen met woonafstand c.q. frekwentie van bezcek.
Dit geldt met name voor de vziendenrelaties.

5. De waarden van de geherkodeerde relatie-inhoudindices lopen van 0 tot en met 7(zie
bijlagen 4). Het komt voor dat de splitsing in twee groepen die naaz samenstelling wat
betreft de sociaaldemografische vaziabele maximaal verschillen geschiedt tussen de
waarden 6 en 7 of tussen 0 en 1. Wanneer er in de samenstelling naaz sociaaldemografi-
sche variabele tussen deze twee grcepen een signifikant verschil is, is dit meegenomen
in de beschrijvende analyse. Men kan zich afvragen of het zinvol is een grcep respon-
denten waazbij 86 tot 100 procent van de buren of verjaardagsbezcek komt te onder-
scheiden van een groep waarbij 85 procent of mindez van de buren op verjaazdagsbe-
zcek komt (vgl. Ovenicht 9.3.). We hebben deze resultaten in de beschrijving meegeno-
men, enenijds omdat de verdelingen over de relatie-inhoudindices soms zeer scheef zijn
(zie tabel 4.2. in bijlage 4) en andenijds omdat een aantal van dit soort bevindingen
passen in reeds gesignaleerde verbanden.

6. Dit is een voorbeeld van het feit dat verschillen die zich op het niveau van een dyaden-
analyse openbaren, niet terugkeren bij een analyse op het niveau van het deelnetwerk.

Noten bij hoofdstuk 10

1. Bij de vergelijking van de verdelingen over de netwerkpatronen voor het totale primaire
sociaal netwerk en bijvoorbeeld voor het primaire sociaal netwerk voonover minstens
wekelijks bezcek wordt uitgewisseld mceten we het volgende voor ogen houden.
Een respondent bij wie in het totale primaire sociaal netwerk elk deelnetwerk vertegen-
woordigd is (patroon nummer 1) kan wat betreft het primaire sociaal netwerk voono-
ver minstens wekelijks bezcek wordt uitgewisseld elk netwerkpatroon hebben. De 60
respondenten die in het eerste geval patroonnummer 1 hebben, spreiden zich in het
andere geval vrijwel over alle netwerkpatronen. De respondenten die alleen maaz
kinderen hebben, kunnen alleen maaz met kinderen wekelijks bezcek uitwisselen.

2. Misschien wreekt zich hier wel onze vraagprocedure. Door ons bij het vragen naaz rela-
tie-inhouden op zeer konkrete aktivíteiten te richten, liepen we het risiko dat bepaalde
vragen niet van tcepassing wazen. Sommige respondenten kunnen immers niet meer
wandelen, anderen kunnen niet kaazten enz. Bij de relatie-inhoud vrijetijdsaktiviteiten
hebben we het bij elkaaz op bezcek gaan als vorm van vrijetijdsbesteding misschien te
veel uit het oog verloren.

3. De relatie-inhoudindices voor het deelnetwerk der vrienden en buren zijn over het alge-
meen hoger dan die voor het deelnetwerk der brcers~zussen en andere familieleden (zie
9.2.). Het is dan ook niet verwonderlijk dat in het type III de totaalindices hoger zijn.

4. In hoofdstuk 9 was oa. de vraag aan de orde of de relatie-inhoudindices van de andere
deelnetwerken samenhingen met het al of niet aanwezig zijn van kinderen (9.3.).
Daar werd de samenhang voor elk deelnetwerk afzonderlijk ondenocht. Hier wordt na-
gegaan in hceverre er verschi7len zijn in de proporties van de relaties in een deelnetwerk
met een bepaalde inhoud, wanneer de deelnetwerken in bepaalde kombinaties in het
prima'rre sociaal netwerk vertegenwoordigd zijn.

5. Voor het bepalen van de signifikantie is de chi-kwadraatwaazde gehanteerd. Een van de
voorwaarden om dit criterium te mogen hanteren is dat er in de kruistabel geen cellen
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leeg zijn. In onze kruistabellen zijn een aantal cellen per defmitie leeg omdat voor de
ongehuwden bepaalde typen primaire sociale netwerken niet voorkomen (zie bijlage 8).
Nadere inspektie van de kruistabellen voor geslacht~burgerlijke staat en de typen pri-
maire sociale netwerken leidde echter tot interessante bevindingen.

Noten bij hoofdstuk 11

1. Zie noot 1 bij hoofdstuk 3.
2. Slechts enkele aktiviteiten uit deze lijst van 19 zijn sociale aktiviteiten in de zin dat ze

met meer mensen becefend mceten worden. Er is dus geen d'uekt verband te ver-
wachten tussen het aktiviteitsniveau en de relatie-inhoudindex voor vrijetijdsaktivitei-
ten.

3. Vercruijsse spreekt van kontaminatie wanneer de onderzceker meent een empirische
samenhang te vinden terwijl tussen de kenmerken, die hij met elkaar in verband heeft
gebracht, een samenhang bestaat die logisch van aazd is. (Vercruijsse, 1966 (2e druk):
152).

4. De regessie~nalyse is uitgevcerd met behulp van het SPSS programma REGRESSION
volgens het `Simple regression design', hoofdstuk 20, pag. 320 e.v.
Er zijn twee reeksen van regressie~rralyse uitgevcerd. In het ene geval werden de res-
pondenten bij wie een relatie-inhoud niet van tcepassing is uitgesloten. In het andere
geval werden deze n:spondenten niet uitgesloten maaz kregen ze op de betreffende re-
latie-inhouden een kode 0, dat wil zeggen dat bij hen geen enkele relatie de betreffende
inhoud heeft. In tabel 11.2. zijn de resultaten van de laatste analyse opgenomen.

5. Naast de hier vermelde regressie~nalyse zijn voorts nog analyses uitgevcerd voor ge-
huwde mannen, weduwnazen, ongehuwde mannen, gehuwde vrouwen, weduwen en
ongehuwde vrouwen. De resultaten wazen eveneens minimaal. Dit was ook het geval
tcen we deze tegressie-analyses uitvcerden met weglating van de relatie-inhoudindex
hulpverlening. Deze zou immers in tegengestelde richting kunnen werken zoals in de
tekst blijkt.

6. Voorzover het hier het totale primaire sociaal netwerk betreft kan men zich afvragen of
het een reële procedure is. De verdeling over de type netwerken is in dit geval immers
zeer scheef.

Noten bij hoofdstuk 12

1. In 1975 is op initiatief van de schrijver dezes een onderzcek gestazt naar een aantal
kwalitatieve aspekten van de relatie tussen oudere mensen en hun kinderen. In deze
studie zijn zowel de ouders als de kinderen betrokken, zodat mogelijke verschillen ook
hier aan het licht zullen komen.Bij de uitwerking is de vraagstelling tcegespitst op de
kommunikatie tussen oudere mensen en hun kinderen.
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Bijlagen



Bijlage 1,
VRAGENLIJST`

Inleiding

Het komt bij sommigen bejaarden voor dat zij op den duur maar met weinig

mensen meer kontakt hebben. Soms is dat misschien niet bezwaarlijk, maar soms

kan dat tot minder prettige situaties leiden. Vandaar zou ik nu willen vragen met

wie u zo al omgaat, kontakt hebt?
- Kunt u mij de namen geven van uw kinderen?
- Kunt u mij de namen noemen van uw broers en~of zussen die nog in leven

zijn?
- Zijn er nog andere familieleden met wie u regelmatig omgaat? Hoe is de aard

van de relatie?
(kleinkind, oom, schoonzoon etc.)

- Kunt u mij de namen noemen van uw vrienden of goede kennissen?
- Met welke mensen hier in de buurt gaat u vrij regelmatig om? (indien reeds

genoemd bij vrienden dan hier niet opnemen)
(De genoemde namen werden in een lijst opgenomen, terwijl een tweede

overzicht werd gemaakt voor de respondent).
Voor elk van de genoemde personen werd vervolgens gevraagd naar:
- geslacht, (vraag 256).
- burgerlijke staat, (vraag 257)
- leeftijd (vraag 258)

(De nummers verwijzen naar de vragenlijst van het verplaatsingsonderzoek).

Verwijzend naar het overzicht dat de respondent voor zich had, werd gevraagd:
- Wie van deze mensen komen bij u op bezoek wanneer u jarig bent? (vraag

259)
- Met wie van deze mensen kaart (puzzelt, scrabbelt) u weleens? (vraag 260)
- Met wie van deze mensen kunt u echt vertrouwelijk praten? (vraag 261)
- Met wie van deze mensen gaat u weleens een dagje uit? (vraag 264)
- Wie helpt u weleens in de huishouding? (vraag 265)
- Waar wonen de door u genoemde personen? (vraag 265)

. inwonend

. binnen een kwartier lopen

. verderweg binnen Nijmegen

. buiten Nijmegen (plaats noteren)
- Hoe vaak komt u bij elkaar op bezoek? (een praatje op straat is geen be-

zcek) (vraag 267)
. dagelijks
. enkele malen per week
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. ongeveer 1 maal per week

. ongeveer 1 maal per maand

. ongeveer 1 maal per 1~2 jaar

. minder
Met wie van deze mensen gaat u weleens wandelen, winkelen in de stad?
(vraag 268)
Wie van deze mensen praat weleens met u over zijn problemen? (vraag 269)
Wie doet er weleens boodschappen voor u? (vraag 270)
(voor de kinderen)
Wat is het beroep van uw zoon~schoonzoon? (vraag 271)
(voor vrienden en buren)
Hoe lang kent u elkaar? (vraag 272)
. 1-2 jaar
. 2-5 jaar
. langer
Wie helpt u weleens met klusjes? (bv, vuilniszak buiten zetten, timmeren,
tuin) (vraag 273)
Met wie van deze mensen praat u weleens over uw zorgen~problemen~moei-
lijkheden? (vraag 274).

De gegevens over de respondent (geslacht, burgerlijke staat, leeftijd en beroep)
werden ontleend aan het verplaatsingsonderzoek.
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Bijlage 2
Samenstelling van de onderaceksgroepen naar ges~acht, burgertijke
staat en leeftijd in percentages van het totasl per onderzceksgrcep

RECENT VERPLAATSTEN

leeftijdsgroep TOTAAL

geslacht burg.staat G 64 65-69 70-74 75-79 80-84 ~ 85 9o abs

mannen gehuwd 5,7 5,7 1,4 12,9 9
geh.gew. 4,3 8,6 2,9 15,7 11
ongeh. 1,4 1,4 1

vrouwen gehuwd 1,4 1,4 1
geh.gew. 2,9 7,1 7,1 25,7 15,7 2,9 61,4 43
ongeh. 2,9 1,4 2,9 7,1 5

subtotaal: mannen 11,4 14,3 2,9 1,4 30,0 21
vrouwen 2,9 7,1 10,0 27,1 20,0 2,9 70,0 49

TOTAAL 2,9 7,1 21,4 41,4 22,9 4,3 100,0 70

WACHTLIJST VERZORGINGSTEHUIS GEINDICEERD

mannen gehuwd 2,3 6,2 6,9 6,9 1,5 23,8 31

geh.gew. 0,8 3,8 3,8 4,6 0,8 13,8 18

ongeh. 0,8 0,8 l,5 2

vrouwen gehuwd 1,5 2,3 2,3 6,2 8
geh.gew. 0,8 5,4 10,0 11,5 9,2 6,2 43,1 56
ongeh. 0,8 0,8 3,8 3,1 0,8 2,3 I1,5 IS

subtotaal: mannen 3,9 10,0 10,7 11,5 3,1 39,1 51

vrouwen 1,5 7,6 16,2 I7,0 10,0 8,4 60,9 79

TOTAAL l,5 11,5 26,2 27,7 21,5 11,5 100 130
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Bijlage 2 - Samenstelling van de onderzoeksgroepen naar geslacht, burgerlijke
staat, en leeftijd in percentages van het totaal per onderzoeksgroep. (vervolgJ

WACHTLIIST VERZORGINGSTEHUIS AANGEHOUDEN

leeftijdsgroep TOTAAL

geslacht burg.staat 6 64 65-69 70-74 75-79 80-84 s 85 qo abs

mannen gehuwd 8,9 5,4 7,1 8,9 30,4 17
geh.gew. 1,8 l,8 1,8 5,4 3
ongeh. l,8 1,8 1

vrouwen gehuwd 3,6 3,6 l,8 8,9 5

geh.gew. 8,9 30,4 7,1 3,6 50,0 28

ongeh. 1,8 1,8 3,6 2

subtotaal: mannen 10,7 7,2 8,9 10,7 37,6 2l

vrouwen I4,3 33,9 10,7 3,6 62,4 35

TOTAAL 25 41,1 19,6 14,3 100,0 56

WIIKBEJAARDEN

mannen gchuwd 13,3 10,2 ]0,2 33,7 33
geh. gew. 3,0 4,1 5,1 11,2 l2
ongeh. 2,0 3,0 l,0 6,1 6

vrouwen gehuwd 9,2 8,2 4,1 1,0 22,4 22
geh.gew. 6,l 10,2 5,1 21,4 21

ongeh. 3,l 1,0 4,1 4

subtotaal: mannen 18,4 17,3 16,3 52,0 51
vrouwen 18,4 16,4 I0,2 l,0 48,0 47

TOTAAL 36,7 35,7 26,5 I,0 100,0 98

WACHTLIJST BEJAARDENWONINGEN

mannen gehuwd 2,0 21,8 18,8 4,0 2,0 48,5 49

geh.gew. 3,0 1,0 4,0 4

ongeh. 1,0 I,0 1

vrouwen gehuwd 3,0 3,0 3

geh.gew. 3,0 15,9 9,9 5,0 2,0 1,0 36,6 37

ongeh. 3,0 4,0 6,9 7

subtotaal: mannen 2,0 25,7 18,8 5,0 2,0 53,5 54
vrouwen 3,0 I6,8 16,8 5,0 2,0 1,0 46,5 47

TOTAAL 5,0 44,6 35,6 9,9 4,0 1,0 100,0 101
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Bijlage 3
Frekwentieverdeling van de verr.amelde relatiegegevens

per relatie kategorie en voor het totaal

GESLACHT~.

lundertn broess(xussen and (am.ledcn vxienden Durcn TOTAAL

abs .. abs . aDs. .. aDS. .e abs. . aDs

- man 593 52 495 43 383 39 l71 36 1a3 JO 1987 41
- vrouw 552 48 60S 56 590 60 636 61 316 66 2739 57
-geenamw.lonbek. 10 1 7 1 30 3 21 4 68 1

BLRG-STAA7

- gehuwd 997 87 728 63 687 10 63g 62 311 65 3361 70
- angehuwd 90 8 121 11 93 10 120 i2 78 B ab2 10
- gch.geweess 44 0 226 20 122 12 21g 21 90 19 700 IS
- geenantw.,onDek. 16 1 75 7 7g 8 61 6 41 9 271 6

LEEFTHD.

- b-ISjau I ,1 12 I I;
- 16-25 jau 41 a 36 4 6 1 9 2 91 2
- 2635jaar 237 20 80 8 29 3 33 7 375 8
- 3645jaar 478 12 2 .2 118 12 59 6 a2 9 699 IS
- 46-55 jaar 331 29 65 6 172 17 129 13 57 12 754 16
- 5665jau 49 4 310 27 196 20 253 24 122 26 930 19
-6b75jaar 5 .S 513 45 230 23 358 35 127 27 1233 26
- 76-85jaar 210 18 81 8 127 12 43 9 461 IO
- 86 en ouder 20 2 5 .5 9 I 5 1 39 1
- geen amw.lonDek. 9 ,g 30 3 45 5 61 7 42 9 19J 4

TOTAAL 1117 l00 1150 100 980 100 1037 100 480 100 4794 100
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Bijlage 3- Frekwentieverdeling van de venamelde relatiegegevens per relatie
kategorte en voor het totaal (vervolgJ

W.4.4R WOOV'T HIIIZII'.

kindaen broeryzuaeo aod. fam.leden rr{prden buren TOTML

aDi 4 abs. 7. aba. 9: aba. 'b aDi 4 abs !6

1- inwoncrd 67 6 31 3 22 2 27 2 116 3

2- binnen kwanurlopen I7I IS 132 12 112 IS 113 13 {80 100 1370 2g

3- vader wcg binnen gemeenm 366 32 362 32 318 36 36g 36 I{II 30

1- grcmgemeenrc 6g 6 51 1 39 6 29 3 207 {

5- regio gcmama IS 1 53 5 13 1 36 { 179 a

6- verder in Nederland J28 29 131 38 328 31 I13 I I I200 25

7- buirenlarM BI 7 61 5 26 I 6 1 111 1

9- geen amw.lonbekerd 21 2 21 2 12 1 17 2 71 1

NOE VAAK KOMT L' BIl
ELKAAR OPBEZOEK'

I- dagelijW 137 12 37 J 3g 1 71 7 110 23 393 8
2- rnkele malen per week 190 17 16 1 86 9 I80 l7 79 17 SBI 12
3- ong I x pa week 269 2a 116 11 I81 19 232 22 87 I8 895 19
4- ong. 1 a per maard 176 21 176 I S I70 2g 270 26 101 21 1093 13
5- ong. 1 c per !R laar 122 11 295 26 236 20 166 16 11 9 863 1 g
6- mirMer 132 12 119 36 I57 16 86 8 31 7 825 17
9- geen anrw.lonbekend 21 1 51 1 12 1 32 3 28 6 IH 3

e[ROEP ZOONS~
SCHOONZOONS

I- socnle Wg I Ihoogsq 87 g Hoc IarrE kcm u elknr'
2- socule laag II 121 I I - 1 à 21a..r N 1 39 8

3- sociafe laag III 225 20 - 2 à 5 pu 97 9 g6 I g

1- sociale laag IV 257 11 - langa 733 71 2g3 59

S- saciale laaF V g6 8 - w. n s{ 1 27 6

6- socialelaag VI Ilaagsrl 16 1
-gccnantw.lonbekead 119 12 IS 9

9 - ongeb.ln.v.r. 31a 28

TOT.4A1 1117 100 1150 100 9g0 100 1037 100 ag0 100 1791 100
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Bijlage 3- Fiekwentieverdeling van de verzamelde relatiegegevens per relatie
kategorie en voor het totaa! (vervolgJ

W ie van deze menxn komen
Dil u op bezoek vnnnar
ularg bent'

kirderen braersfzusxn uW. fam.leden vricnden Duren TOTAAL

ubs 7F aDs, x aba 'X abc ~ aba 'z abi

komt op ver} buzw~k 989 86 556 {8 67{ 69 678 65 707 63 3200 67
- komt nieUav.L 118 11 591 52 J06 ll J59 35 I77 I7 1541 Il

Met wie van deze mcnxn kaart
IpuuclL scrabRltl u weleens?

- wel 123 II 60 5 73 7 199 20 10 8 e91 10
- nietlnr.t. 1021 89 1090 95 908 93 838 80 {s0 92 IJ00 90

Mcl ww van dczc mensen gaal
u wel ecns ecn dagjc uit'

w`I 265 23 93 8 112 11 171 I7 29 6 671 11
nwtlnrl 882 77 1057 92 868 89 862 83 d51 91 0120 86

Mct wie van dezo mcnscn gast
wcl n~ns wandclen, winkckn

m ee :ad~

wcl 117 10 SI 1 IS 5 86 8 30 6 326 7
nictlnv.L I03{ 90 1098 96 935 95 951 92 I50 9{ H68 9l

Wk nclpt u wel ttns in de
n~ononding7
- wcl I{7 13 27 T SS 6 {5 1 32 7 302 6
- nictlnv.l IOM 87 1123 98 925 91 992 96 048 93 N92 90

Wie doet er xl cens
bnna,rnappen roor n 7

- wel 19b 17 28 1 53 5 8T B 65 IS a21 9
- niezlnv.L 911 BJ 1122 98 927 91 935 92 115 87 {370 91

TOTAAL II{7 100 1150 100 980 100 1037 100 O80 100 {790 100
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Bijlage 3- Fiekwentieverdeling van de verzamelde relatiegegevens per relatie
kategorie en voorhet totaal (vervolgJ

Wie hetyt u weleens met kluajes
Ivudnisxak, timmeren. minl?

kindcren braerslzusaen and fam.kden rrirnden burrn TOTAAL

abs. 7. abs. 9F abi .~ abs 7r aM F abs.

- wel 138 12 27 2 38 4 46 5 SS 12 )06 6

- nietlrtr.t 1009 88 112) 98 942 96 989 95 425 88 NBB 94

Met wie van dae meruen kunt
u echt vertrouwdijk pmm~]

- wN 677 39 162 32 383 I9 516 53 ISB 37 2122 IS

- nietlnv.t 174 41 788 68 597 6I 491 I7 322 67 2672 56

WK van dae mensen prnt wel
eens met u ova zqn problemen?

- wd 295 26 157 14 116 IS 312 30 86 IB 996 21

- nieqrtr.l 852 74 997 86 834 BS 725 70 394 82 3798 79

Mct wie ran dae mmsen prnt u
wel ans ovm uw zorgcn.
proDlemen, moeilijkheden?

- wel 308 27 110 10 Il8 12 209 20 51 11 796 17
- nktlrtr.t 839 73 IMO 90 662 87 628 BO 429 90 3998 83

TOTAAL 1147 100 1150 100 980 100 1037 100 480 100 4194 100
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Bijlage 4
Van relatie-inhoud items tot relatie-inhoudindices

De tien gebruikte relatie-inhoud items kunnen als volgt geordend worden naar
hun theoretische dimensie:

items relatie-
inhou-
den

Wie van deze mensen komen bij U op bezoek wanneer U
jarig bent? (vraag 253)
Met wie van deze mensen kaart (puzzelt, scrabbelt) U
weleens? (vraag 254) R21
Met wie van deze mensen gaat U weleens een dagje uit?
(vraag 256) R22
Met wie van deze mensen gaat U weleens wandelen,
winkelen in de stad? (vraag 262) R23
Wie helpt U weleens in de huishouding? (vraag 257) R31
Wie doet er weleens boodschappen voor U? (vraag 264) R32
Wie helpt U weleens met klusjes (vuilniszak, timmeren,
tuin)? (vraag 267) R33
Met wie van deze mensen kunt U echt vertrouwelijk
praten? (vraag 255)
Wie van deze mensen praat weleens met U over zijn pro-
blemen? (vraag 263)
Met wie van deze mensen praat U weleens over Uw zor-
gen, problemen, moeilijkheden? (vraag 268)

Kodering van de antwoorden:

R1

R41

R42 R4

R43

Kode 1. respondent geeft aan dat de in het item genoemde aktiviteiten bin-
nen de relatie plaatsvinden.
Kode 2. respondent geeft níet aan dat de in het item genoemde aktiviteiten
binnen de relatie plaatsvinden.
Kode 9. respondent geeft aan dat de in het item genoemde aktiviteiten voor
hem niet van toepassing zijn.

De volgende analyse heeft als tweeledige doelstelling, enerzijds na te gaan of de
theoretisch gekonstrueerde relatie-inhouden terug te vinden zijn in de scores op
de items, anderzijds een verantwoorde reduktie van het verzamelde materiaal.
Achtereenvolgens werden de volgende bewerkingen toegepast, waarbij steeds de
relatie eenheid van analyse is.
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1. Itemsomanalyse

Toets op sommeerbaarheid van items. Middels deze toets wordt nagegaan of de

scores op de afzonderlijke items, behorend tot een aspekt, zodanig parallel lopen
dat het verantwoord is deze scores te kombineren.
De analyses leverden de volgende resultaten op:

item-totaal korrelaties

VRIJE TIJD HULP INTIMITEIT

R21 .2318 R31 .5734 R41 .3809

R22 .5499 R32 .5185 R42 .4912

R2g .5738 Rg3 .3998 R4g .6352

2. Faktoranalyse (principale componenten analyse, uitgevoerd volgens het pro-
gramma FACTO 80 van het Psich. Laboratorium, Nijmegen).
Er zijn twee reeksen uitgevoerd:

(a) Kode 1 versus 2, uitgesloten 9.
Wanneer de extractie wordt beeihdigd als de gemiddelde kommunaliteit gro-
ter is dan de gemiddelde multiple korrelatie in het kwadraat levert dit één
faktor op. Wanneer drie faktoren worden gevraagd is de oplossing als volgt:
(oblique faktor struktuur).

Faktor I Faktor II

.1940

.7552 R41

.4703
.2588
:4203
7009
.2714
.4132
.8131

Verkl. vaz.
.2108

.1436

.2037

.3694

.8361

.6323
R .3096

R43

.8216

.5 840

.3713

.2276

Totaal verklaazde variantie: 6014

Faktor III Komm.

.8221
.2085

R21

.7135 R22

.6879

.5804

.5843

.7054R .2057

R32
R33

.5372

.3337

.2966

.0362

.23 76

.1630

R2g .5460
.5062
.6829
.4544
.6653
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(b) Kode 1 versus 2,9.
Wanneer de extractie wordt beëindigd als de gemiddelde kommunaliteit gro-
ter is dan de gemiddelde multiple korrelatie in het kwadraat levert dit één
faktor op.
Wanneer drie faktoren worden gevraagd is de oplossing vrijwel identiek aan
die onder (a), met een totaal verklaazde variantie van .5207.

Zowel de itemsomanalyse als de faktoranalyse ondersteunen naaz onze mening
voldcende de theoretische konstruktie op grond waarvan we de relatie-inhoud
items zouden willen samentrekken. Het lijkt verantwoord te streven naaz een
index-score per relatie-inhoud voor ellce relatie afzonderlijk.

3. Deterministische scalogramanalyse (Detscal)

Vervolgens werd middels een deterministische scalogramanalyse nagegaan of het
mogelijk en verantwoord zou zijn om de afzonderlijke items per relatie-inhoud
hiërarchisch te ordenen. Indien dit het geval zou zijn, dan zou aan elke relatie op
elk relatie-inhoud een score op een ordinale schaal kunnen worden toegekend.
De resultaten van deze analyse zijn hier beknopt weergegeven:

R21 - R22 - R2g niet schaalbaar

Kode 1 versus kode 2, 9 R31 - R32 - R33 niet schaalbaar

R41 - R42 - R43 schaalbaar

Deze resultaten vormen geen aanleiding om in deze richting verdere stappen te
ondernemen.

Konklusies

Op basis van de resultaten van de itemsom- en faktoranalyse is het verantwoord
de scores op de relatie-inhoud items te reduceren tot scores op de relatie-inhou-
den. Deze reduktie kan niet geschieden door toekenning van scores op basis van
een deterministische scalogramanalyse. De meest eenvoudige wijze is om per re-
latie voor elke relatie-inhoud een somscore te berekenen.
Een vrij groot aantal respondenten antwoordde met betrekking tot bepaalde
items n.v.t.. Dit maakt een sommatieprocedure gekompliceerd en minder aan-
vaazdbaaz. Vandaaz werd voor de volgende procedure gekozen. Indien een res-
pondent aan een relatie op één item óf ineer items, behorend tot een bepaalde
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relatie-inhoud, een positieve score geeft, geeft deze respondent te kennen dat
hij~zij met de betreffende persoon indiceert (incident is) met betrekking tot
die relatie-inhoud. Zo kan men per relatie voor ellc relatie-inhoud een incidentie-
score bepalen. Het resultaat van deze werkwijze is weergegeven in tabel bijlage
4.1.

Tabel bijlage 4.1. - Perrelatiekategorie de percenta,ges positieve scores op de re-
latie-inhoud items en op de relatie-inhouden.

Kindemn broen~ andere vrienden burcn alle
zussen fam.leden rclsties

- Wie van deu mensen komen bij
u op bezoek wanneer u juig
bmt? Rl 86 48 69 65 63 67

- Met wic van deu mensen kaart
(puzzdt, utabbelt) u weleena? R21 l l 5 7 19 8 10

- Met wie van deze mensen gut
u wel eens een dagje uit? R22 23 8 11 l7 6 l4

- Met wie van deu mensen gaat
u wd cem wandden, winkden
in de stad? R23 10 5 S 8 6 7

VRIIE TUD R2 32 13 l9 35 l6 24

- Wie helpt u wd eens in de
huishouding? R31 12 2 6 4 7 6

- Wie dcet er wel eens bood-
schappen vooru? R32 17 2 S 8 14 9

- Wie helpt u wel cens met
klusjes (vudnissak timmeren.
tuin)? R33 12 2 4 S 11 6

HULP

- Met wie van due mensen kunt
u echt vertrouweójk praten?

- Wie van deze mensen praat
wel eena met u over zijn
problemen?

- Met wie van deze mensen praat
u wel eens over uw zorgen,
proWemen, moeilijkheden?

R3 30 5 12 12 25 16

R41 59

R42 ~

3l 39 53 33 44

INTfMITEIT

l4 15 30 l8 21

27 10 12 20 11 l7R43

Rq 65 37 45 64 44 52

Tot nu toe was de relatie eenheid van analyse. Willen we overgaan naar het ni-
veau van het primaire sociaal netwerk van de respondenten dan zullen de scores
die iemands relaties hebben op de relatie-inhouden naar dat niveau vertaald
moeten worden. In hoofdstuk 7 is voorgesteld om op basis van de proportie van
relaties in een deelnetwerk die een bepaalde inhoud hebben een relatie-inhoudin-
dex te konstrueren. Dit is een index die - onafhankelijk van het aantal relaties in
een deelnetwerk - aangeeft welk gedeelte van de relaties in een deelnetwerk een
bepaalde inhoud heeft. De indices van de onderscheiden deelnetwerken kunnen
onderling vergeleken worden.
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Hce de relatie-inhoudindices tot stand komen is in overzicht 4.1. aan de hand

van een voorbeeld geíllustreerd. In dit overzicht zijn eveneens de totaalindices

per deelnetwerk en per relatie-inhoud weergegeven.

Ovenicht bijlage 4.1. - CelvuAingen, berekend op basis van de verhouding van

het reé7e aantal relaties rnet een bepaalde inhoud en het potentiéle aantal per

deelnetwerk per relatie-inhoud, inclusief de totaa!-indices

'verj. `vrije `hulp' `int'r som som totaal
bez.' tijd' miteit' reële poten- index

cel- tiële deelnet
vullingen cel- werken

vullingen

kind 0,853 0,000 0,667 0,000 1,500 4 0,375

br.lzu. 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 4 0,250

and. fam. 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 4 0,250

vrienden 1,000 1,000 0,250 0,250 2,500 4 0,625

buren (0,998) (0,998) (0,998) (0,998) (0,998) (4) (0,998)

som reële
celvullingen 3,833 1,000 0,917 0,250 6,000 4 1,500

som potentiële
celvullingen 4 4 4 4 4 16

totaalindex
relatie-inhouden 0,958 0,250 0,229 0,063 1,500 0,375

Tcelichting
Voor alle respondenten is een matrix berekend zoals hier is weergegeven.

0,000: betekent dat in het betreffende deelnetwerk geen enkele relatie de be-

treffende relatie-inhoud heeft.
1,000: betekent dat in alle relaties van het betreffende deelnetwerk de betref-

fende relatie-inhoud aanwezig is.
Alle tussenliggende waarden zijn resultaat van dezelfde ratioberekening, m.u.v.

0,998: in het betreffende deelnetwerk komt geen relatie voor.

0,999: de respondent zegt dat geen enkel item van deze relatie-inhoud van toe-

passing is.

Bij de berekening van de totaalindex pe~ relatie-inhoud is rekening gehouden met

het feit dat een of ineer deelnetwerken bij sommige respondenten leeg waren. De

som van de reële celvullingen wordt gedeeld door het aantal deelnetwerken waar-

in minstens een relatie aanwezig is.
Bij de berekening van de totaalindex per deelnetwerk is slechts in één geval reke-
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ning gehouden met het niet van toepassing zijn van een relatie-inhoud, en wel
met beVekking tot de relatie-inhoud hulp.
Deze handelswijze is gebaseerd op de volgende gedachte. In principe kan men er-
van uitgaan dat het niet van toepassing zijn van een relatie-inhoud een toestand
van relationele deprivatie betekent. Vanuit dat oogpunt zou het ook niet terecht
zijn indien de totaal-index per deelnetwerk gekorrigeerd zou worden voor het
niet van toepassing zijn van een bepaalde relatie-inhoud. Wat betreft de relatie-in-
houd hulp ligt dit echter enigszins anders. Men kan immers aannemen dat het al
of niet van toepassing zijn van deze relatie-inhoud nauw verband houdt met de
mate van hulpbehoevendheid. Wanneer nu voor het niet van toepassing zijn van
de relatie-inhoud hulp niet gekorrigeerd zou worden, zouden de meest valide be-
jaarden in hun score `benadeeld' worden. Bij de berekening van de totaal-index
per deelnetwerk is de deler dus steeds 4; slechts wanneer de relatie-inhoud hulp
niet van toepassing is, is de deler 3.
Met het oog op de verdere analyse zijn de berekende indices en totaalindices ge-
herkodeerd volgens het volgende schema (i is index):

i- 0,000 wordt 0: terwijl het deelnetwerk niet leeg is, is er geen enkele
relatie die de betreffende inhoud heeft.

0,000 G i G 0,150 wordt 1:
0,150 G i C 0,300 wordt 22:
0,300 G i G 0,450 wordt 3:
0,450 t i G 0,550 wordt 4:
0,550 c i G 0,700 wordt 5:
0,700 c i G 0,850 wordt 6:
0,850 C i G 0,977

of i 1,000 wordt 7:
0,998 wordt 8: n.v.t., het betreffende deelnetwerk is leeg.
0,999 wordt 9: n.v.t., relatie-inhoud is n.v.t.

Na deze herkodering kan er per cel van overzicht 4.1. een frekwentieverdeling ge-
maakt worden van de celwaarden van alle respondenten. Deze frekwentieverde-
lingen zijn weergegeven in tabe14.2. van deze bijlage.

Leesinstruktie bij tabel bijlage 4.2.:
In de kop van de tabel is aangegeven welke herkodering van de oorspronkelijke
indices is toegepast. Wanneer bij een respondent 50 procent van de ouder-kind
relaties de relatie-inhoud `vrije tijd' heeft dan krijgt hij kode 4. Uit de tabel blijkt
b.v. dat bij 14 procent van de respondenten met kinderen ongeveer de helft van
de ouder-kind relaties (46-55 procent) de relatie-inhoud wrije tijd' heeft. Bij 37
procent van de respondent heeft geen van de ouder-kind relaties deze relatie-in-
houd en bij 25 procent (vrijwel) alle ouder-kind relaties. Bovendien kan men bij-
voorbeeld uit de tabel aflezen dat er bij de 346 respondenten met kinderen 74
waren die zeiden dat de relatie-inhoud ~rije tijd' voor hen niet van toepassing
was.
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Tabel bijlage 4.2. - De frekwentieverdelingen (in procentenJ van de relatie-in-
houdindices van de deelnetwerken van de totaalindiees voor deelnetwerken en
relatie-inhouden en van de totaalindex van het primaire sociaalnetwerk.

gohakadeade iodices

096 1- 16 31- 46 S6- 71- 86-
ISb 3096 4596 SS`.6 7pb 8576 10096 subtotaal

0 1 2 3 1 S 6 7 96 abs, mL TOT. gem.llst.lJ
~bt sbs. dev.

VERIAAR-
DAGSBE20EK

- kind. 4 - 1 3 3 2 6 80 ]00 333 13 346 ,90 ,25

- br.~zu. 31 - 8 6 B 4 6 37 100 360 14 374 ,S2 ,43

- and. fam 2I - 1 4 S 4 4 61 100 315 6 321 ,71 ,41

- vriend 23 1 4 3 6 6 3 54 100 313 10 323 ,66 ,42

- buren 28 - 1 1 8 S 2 SS 100 197 6 203 ,64 ,44

VRIIE TI1D

- kind. 37 3 7 6 14 6 2 25 100 272 71 346 ,41 ,40

- br.~zu. 68 1 8 6 6 1 1 9 ]00 292 82 374 ,t8 ,32

- and. fam. 61 2 B S 8 4 2 10 100 256 6S 321 ,22 ,33

- vrienden 3S 2 6 9 12 7 S 24 100 2S7 66 323 ,43 ,39

- buren 70 - 4 2 4 3 1 14 100 164 39 203 ,21 ,36

HULP

- kind. 30 3 10 14 14 4 1 21 I00 233 93 346 ,42 ,36

- br.~zu. 83 1 S 3 4 1 - 3 100 270 104 374 ,08 ,21

- and. fam. 64 3 9 6 7 2 - 9 100 236 85 321 ,19 ,32

- vrirnden 6S 2 10 6 8 2 - 7 100 231 92 323 .17 ,29

- buren 49 - 6 S 17 3 2 IB 100 1S3 SO 203 ,33 ,38

INTI MITEIT

- kird. 20 - 3 5 7 2 2 61 100 329 l7 346 ,69 ,11

- br.~zu. 4S 1 6 S 7 4 2 30 100 3S7 17 374 ,41 ,14

- and. fsm. 36 2 9 6 7 3 2 3S 100 308 I3 321 ,47 ,44

- vrienden 19 1 6 6 9 S 3 SI 100 31S 8 323 ,65 ,40

- buren 39 - S 4 I I I 2 38 100 197 6 203 ,48 ,4S

TOTAALINDGX
D4:ILLN1`T-
N'1:Rk1:N

- kind. 4 1 10 IS IA 26 16 14 100 346 - 346 .57 ,26

- br.~zu. 22 13 23 IS 11 B 6 2 100 374 - 374 ,29 .2S

- and. fam 12 4 22 22 16 I I 9 4 100 321 - 321 .39 ,2S

- rrienden 7 3 16 17 19 21 11 6 100 323 - 323 ,47 ,25

- buren 12 3 19 23 IS 16 9 3 100 203 - 203 ,40 ,24

tOTAALINDGX
RI:LAiIL-
INHOUDEN

- verjaardags
bezoek I 1 S 11 13 20 18 31 100 436 19 4SS ,69 .25

- vrije tijd 5 IB 33 24 10 S 3 2 100 3SS 100 4SS ,31 ,21

- hulp 6 31 36 12 8 6 1 - 100 329 126 ISS ,23 ,IS

- intimiteit - 9 16 17 13 13 10 22 100 433 22 4S5 ,SS ,30

TOTAAL-INDEX I 3 20 33 19 19 4 I 100 45S - 4SS ,43 ,17

11 gebaseerd op de nict geherkodecrde indices

187



Bijlage S
Methodologische kanttekeningen bij de beschrijvende netwerkkenmerken

Onze doelstelling is om bij de beschrijving van het primaire sociaal netwerk ook
tot uitspraken te komen over de relatieve belangrijkheid van de ouder-kind rela-
ties ten opzichte van andere primaire sociale relaties. De uitgebreidheid en de re-
latie-inhoudindices worden per deelnetwerk gespecifïceerd om deze verge-
lijkbaarheid mogelijk te maken. Er zijn echter enkele omstandigheden die de ver-
gelijkbaarheid van de onderscheiden soorten van relaties in moeilijkheden kun-
nen brengen. Achtereenvolgens zullen we in deze bijlage aandacht schenken aan
de vraag in hcevene de vijf relatiekategorieën elkaar wederzijds uitsluitend zijn
(A), aan de vraagprocedure in verband met berekening van de relatie-inhoudindi-
ces (B) en aan de betekenis van de aktiviteitsvelden welke met de relatie-inhou-
den konesponderen (C).

Ad. A: het wederzijds uitsluitend karakter der relatiekategorieën.
In paragraaf 1.4. hebben we bij de bespreking van familie-, vrienden- en burenre-
laties gekonkludeerd dat ze als kategorieën van primaire sociale relaties geen el-
kaar uitsluitend karakter hebben. Sommige familierelaties kunnen het karakter
krijgen van echte vriendenrelaties of wel omgekeerd en burenrelaties zullen soms
sterke gelijkenis met vriendenrelaties gaan vertonen. Bij het verzamelen van onze
gegevens over het primaire sociaal netwerk zijn we echter vrij strikt te werk ge-
gaan.
De kinderen en de broers en zussen werden zonder meer in de betreffende deel-
netwerken gerangschikt. De `andere familieleden' vormde een restkategorie van
familierelaties. Dit impliceerde, gezien de vraagvolgorde, dat `andere familiele-
den' die wellicht eerder voor de kategorie van vriendenrelaties in aanmerking
zouden komen, toch onder de kategorie van `andere familieleden' terecht zijn ge-
komen. Het onderscheid tussen vrienden en buren hebben we door de volgorde
van vragen ook op een bepaalde wijze gestuurd (zie 3.3.1.). Door eerst naar de
vrienden te vragen werd bereikt dat de vrienden onder de buren werden geschei-
den van de buren die men niet als vrienden beschouwt. Het is gebleken dat de
vrienden binnen loopafstand te onderscheiden zijn van de buren (zie 6.4.).
A1 met al kunnen we niet zeggen dat we het onderscheid tussen de relatiekatego-
rieën zo strikt geformuleerd hebben dat een optimale situatie voor vergelijkbaar-
heid van de korresponderende deelnetwerken bereikt is. Voor de beschrijving van
het primaire sociaal netwerk op zich levert deze situatie weinig problemen op.
Zodra we echter vergelijkenderwijs iets willen zeggen over de betekenis van de
deelnetwerken zullen we op onze tellen moeten passen.

Ad. B: de vraagprocedure in verband met de relatie-inhoudindex.
In verband met de konstruktie van de relatie-inhoudindices van de deelnetwer-
ken valt op een belangrijk verschil te wijzen tussen de deelnetwerken van de
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kinderen en broers~zussen eneraijds en de andere deelnetwerken anderzijds. Bij
de inventarisatie van het primaire sociaal netwerk was het wat betreft de kinde-
ren en de broers~zussen de bedoeling een overaicht te krijgen van alle personen
die tot deze relatiekategorieën behoren. Achtereenvolgens werd gevraagd naar
alle kinderen en naar alle broers en~of zussen.
Dit betekent dat de kinderen, c.q. broers~aussen waarmee de relatie minder goed
of slecht is, ook in ons overzicht van het primaire sociaal netwerk zijn opgeno-
men. Dit in tegenstelling tot de laatste drie relatiekategorieën, waarbij meer of
minder impliciet een kriterium werd ingevoerd om in aanmerking te komen voor
opname in het overlicht van het primaire sociaal netwerk (vgl. 3.3.1.). Op deze
wijze is middels de vraagstelling de respondent gestimuleerd om bij de drie laats-
te relatiekategorieën alleen de `relevante' personen te ncemen. Het ligt voor de
hand dat hierbij impliciet betekenissen van deze relaties ingekalkuleerd zijn waar-
naar in een latere fase van het interview gevraagd werd, bijvoorbeeld in verband
met gezamenlijke vrijetijdsaktiviteiten of in verband met hulpverlening. Voor de
berekening van de relatie-inhoudindices per deelnetwerk heeft deze vraagproce-
dure als konsekwentie dat de deelnetwerken der andere familieleden, en der
vrienden en buren bevoordeeld kunnen zijn. De grotendeels onbewuste referen-
tie aan een bepaalde inhoud van een relatie in het opvceren van deze personen
bij de inventarisatie van het primaire sociale netwerk kan de verhouding tussen
de uitgebreidheid van het partiële deelnetwerk en die van het korresponderende
deelnetwerk in een gunstige zin beinvloeden.
Zolang de relatie-inhoudindices louter op beschrijvende wijze voor de afzonder-
lijke deelnetwerken worden gebruikt is deze situatie niet zo bezwaarlijk. Voor de
vergelijking van de deelnetwerken echter maant het tot voorzichtigheid. Dit geldt
destemeer voor de relatie-inhoudindex, daar we deze index als beschrijvend net-
werkkenmerk hebben gekozen vanwege de mogelijkheid om iets te zeggen over
de mate waarin bij de verschillende deelnetwerken een bepaalde relatie-inhoud
voorkomt.

Ad. C.: de betekenis van de aktiviteitsvelden.
Bij de operationalisatie van de relatie-inhouden hebben we ons in sterke mate la-
ten leiden door de idee van Boissevain ( 1968) dat met ellce relatie-inhoud een be-
paald aktiviteitsveld korrespondeert.
In paragraaf 2.4. hebben we Boissevain ( 1968) met instemming aangehaald wan-
neer hij zegt dat verschillen in sociale netwerken gedeeltelijk verklaard worden
door de uiteenlopende betekenis van de verschíllende aktiviteitsvelden. Nu heb-
ben wij onder onze respondenten een aantal onderzoeksgroepen wier situatie op
belangrijke punten van elkaar verschilt. Er bestaat dan ook grote kans dat voor
de afzonderlijke onderaceksgroepen de verschillende aktiviteitsvelden welke
korresponderen met de door ons onderzochte relatie-inhouden, in uiteenlopende
gradaties belangrijk zijn. Voor de respondenten die op een wachtlijst staan voor
een veraorgingstehuis kunnen de hulpaktiviteiten zeer belangrijk zijn terwijl deze
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bijvoorbeeld voor de ~vijkbejaarden' helemaal niet belangrijk hoeven te zijn. Op
grond van het bovenstaande moet het waarschijnlijk geacht worden dat er be-
langrijke verschillen gekonstateerd kunnen worden in het funktioneren van het
primaire sociaal netwerk tussen respondenten in de onderscheiden ondenoeks-
groepen. Bovendien is het niet uitgesloten dat deze verschillen de vergelijkbaar-
heid van de deelnetwerken zal bemoeílijken. Dit vormt een extra reden om met
zorg de verschíllen tussen de onderzoeksgroepen te analyseren.
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Bijlage 6
Verschíllen tussen de deelnetwerken in de proportie van de

relaties binnen een deelnetwerk die een bepaalde inhoud hebben

Om te achterhalen of in het deelnetwerk der broers~zus relaties, proportioneel
gezien, vaker een bepaalde relatie-inhoud voorkomt indien respondenten geen
kinderen hebben dan wanneer ze wel kinderen hebben zijn we als volgt te werk
gegaan. We hebben daarbij het subprogramma `Breakdown', van SPSS (Statistical
Package for the social sciences, 1975 pp. 249 e.v.) gebruikt.
Deze methode komt er op neer dat we in bovengenoemd voorbeeld voor de
groep met kinderen enerzijds en voor de groep zonder kinderen anderzijds het
gemiddelde van de relatie-inhoudindices van het deelnetwerk der broers~zusrela-
ties hebben berekend. Met behulp van een F-tcets zijn we dan nagegaan of deze
gemiddelden signifikant van elkaar verschillen. Dit is een toets waarbij de tussen-
groepsvariantie wordt gerelateerd aan de binnengroepsvariantie. Naarmate de tus-
sengroepsvariantie groter is ten opzichte van de binnengroepsvariantie zal de F-
waarde groter zijn en de kans dat dit resultaat aan het toeval te wijten is kleiner.
Deze kans wordt aangeduid als de overschrijdingskans, dan wel het signifikantie-
niveau.
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Bijlage 7
Thaid-analyse voor de samenhang van de relatie-inhoudindices van de

deelnetwerken met geslacht~burgerlijke staat, leeftijd, inkomen en
ondencek~cepen

Wat is THAID-analyse?
De THAID-analyse (théta-AID) is een variant van de AID-analyse (kontaktrast-
groepen analyse):

`The primary idea behind the binary split algorithm in THAID-analysis is
that data be sequentially partitioned into two parts, determined by an
independent variable's codes, so as to optimise locally a criterion function
for the dependent variable. Since THAID is designed for nominally scaled
dependent variables, criterion functions were chosen to be appropriate only
for this scale. This is the major difference between AID and THAID'.
(Morgan and Messenger, 1973: 9).

Het belangrijkste verschil tussen THA1D en AID bestaat dus in het nominale ka-
rakter van de afhankelijke variabele zonder dat deze gedichotomiseerd hoeft te
worden. Hieruit vloeit een tweede verschil voort. Is bij AID het splitsingskrite-
rium gelegen in de verhouding van de tussenkwadratensom en de totale kwadra-
tensom, voor THAID is dit niet hanteerbaar. Er zijn twee kriteria ontwikkeld,
doch Morgan en Messenger geven de voorkeur aan het delta-kriterium:

Syjx - NI j~l IpI-p1ll}N2 j~l ~pI-p211
`A geometric interpretation of Delta can be gained by visualizing the proba-
bility distributions (pj), (plj) and (P2j) as points in G-dimensional space.
For G-3 these points are contained within the unit cube Sy~x is the fre-
quency weighted sum of absolute value distances between (Pj), (plj) and
(Pj), (p2j)'. (Morgan and Messenger,(1973: 20, 34).

Evenals de AID-analyse kan de THAID-analyse gebruikt worden om na te gaan in
hoeverre verschillen in de afhankelijke variabele `kumulatief verklaard' worden
door een aantal prediktoren. Voor onze analyse hanteren we een oneigenlijke
toepassing van de THAID-analyse. We zijn op zcek naar een dichotomisering van
de respondentengroep waarbij de ene groep een hogere en de andere groep een
lagere relatie-inhoudindex heeft. We willen de splitsing tussen de twee groepen
daar leggen waar de twee groepen wat betreft de samenstelling naar bijvoorbeeld
leeftijd maximaal verschillen. Wanneer we bij de THAID-analyse de indices be-
schouwen als prediktoren dan zal de eerste stap van de analyse de respondenten
zodanig in twee grcepen splitsen dat deze twee groepen maximaal verschillen wat
betreft de afharilcelijke variabele, bijvoorbeeld geslacht~burgerlijke staat. Zo werd
voor het deelnetwerk broers~zussen op de relatie-inhoud hulp een splitsing aange-
bracht tussen de respondenten met een index-waarde van 0 tot 3 en responden-
ten met een index-waarde van 4 tot 7. Bij deze splitsing zouden de twee groepen
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maximaal verschillen naar samenstelling wat betreft geslacht~burgerlijke staat.
(zie onderstaande tabel). Wanneer eenmaal is vastgesteld waar de splitsing in
twee groepen gemaakt moet worden gaan we in een tweede stap na of de twee
groepen die aldus geformeerd zijn wel signif`ilcant van elkaar verschillen naar
samenstelling wat betreft geslacht~burgerlijke staat. Hiertoe wordt het signif'ilcan-
tieniveau van de chikwadraatwaarde vastgesteld. In de onderstaande tabel blijkt
deze chikwadraatwaarde zeer signif`ikant.
Op grond hiervan kunnen we konkluderen dat de broers~zussen op het terrein
van de hulpverlening signifikant oververtegenwoordigd zijn in de groep met de
hogere index-waarden bij de weduwnaren en bij alle ongehuwden. Dat wil zeggen
dat bij deze respondenten de brcers~zussen gemiddeld genomen een groter aan-
deel hebben in de hulpverlening dan bij andere respondenten.

Tabel bijlage 7.1. - De respondenten die broers, zussen hebben, onderscheiden
naar een groep waarin een groter gedeelte en een groep waarin een kleiner gedeel-
te van de broer~zus relaties gekenmerkt is door de relatie-inhoud hulpverlening,
beide groepen opgesplitst naargeslacht~burgerlijke staat.

index-waarden broers~zussen
op relatie-inhoud HULPVERLENING

0-3 4-7 TOTAAL

abs ~ abs. ~ abs. qb

1. mannen gehuwd 110 33 4 9 114 30

2. mannen geh.gew. 33 10 6 14 39 10

3. mannen ongeh. 6 2 3 7 9 2

4. vrouwen gehuwd 30 9 2 5 32 9

5. vrouwen geh.gew. 136 41 16 37 152 41

6. vrouwen ongeh. 16 5 12 28 28 8

TOTAAL 331 100 43 100 374 1~

ch i-kwadraatwaarde : 40.01
5 vrijheidsgraden;signif'ilcantie: 0.00

Voor elk van de sociaaldemografische variabelen en voor de onderzceksgrcepen
is zowel voor alle deelnetwerken als voor alle relatie-inhouden eenzelfde analyse
in twee fasen toegepast. Eerst via THAID-analyse vaststellen waar de responden-
ten gesplitst kunnen worden in een groep met een hogere index-waarde en een
groep met een lagere index-waarde, zodanig dat ze maximaal verschíllen naar so-
ciaal-demografische variabele. Vervolgens nagaan of deze verschillen signif`ilcant
zijn. De resultaten hiervan worden in hoofdstuk 9 samenvattend weergegeven en
besproken.
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Tabel bijlage 8.1. - De fiekwentieverrieling over de netwerkpatronen voor het
totale primaire sociaal netwerk, voor de naarwoonafstand en frekwentie van be-
zoek gespecificeerrie en voor de partié7e primaire sociale netwe~ken.

~twerkpatrooen nau
deelnetwarkea met
minstero 1 relatia

patr. K' B F V Bu aao- binnen binnen w~eko- maan- Yerjau- wrye 'hulp' 'intini-
nr. wezig loop. gemeeo- Bjks delijks da8r tqd' teit'

afstand te bezoek bezoek baoek'

l l 1 1 l 1 60 2 22 4 IS 19 - 2 10
2 l 1 I 1 0 70 0 23 6 31 39 7 l 30
3 I 1 I 0 1 27 1 14 6 Il 10 - l 9
4 l 1 1 0 0 33 6 23 6 17 43 4 3 IS
3 1 1 0 1 l 27 7 l2 8 l8 16 1 1 I1
6 1! 0 I 0 31 3 22 6 14 20 9 1 IS
7 1 1 0 0 1 7 6 6 8 7 6 3 1 6
8 I 1 0 0 0 21 7 12 13 9 20 l2 1 22
9 1 0 1 1 1 16 3 18 7 21 14 1 - 8

l0 l 0 1 I 0 14 8 20 l5 28 21 9 3 19
ll l 0 1 0 1 3 8 ll 7 8 l0 2 3 6
l2 1 0 l 0 0 8 [2 11 39 34 l8 29 22 23
!3 1 0 0 1 1 6 l6 20 20 21 IS 2 2 14
14 I 0 0 1 0 IO 21 2l 41 33 22 34 l7 38
13 1 0 0 0 I 2 12 11 13 ll 8 B 16 3
l6 l 0 0 0 0 7 38 27 36 35 37 30 101 31
17 0! 1 1 l 39 6 18 7 13 20 - - 10
18 0 l I 1 0 26 4 22 9 l2 IS 4 3 15
19 0 1 1 0 1 3 4 6 4 7 4 3 2 2
20 0 l l 0 0 7 6 8 8 8 12 B 7 l4
2l 0 I 0 1 1 3 9 IB ll 8 4 2 3 7
22 0 1 0 1 0 6 8 B 3 9 8 14 2 !3
23 0 1 0 0 I 1 9 3 6 l I 3 3 2
1A 0 l 0 0 0 7 IS B 14 I1 10 24 IS IS
23 0 0 1 1 1 3 5 l2 3 8 7 2 2 4
26 0 0 l I 0 4 12 12 ll ll 8 I2 9 9
27 0 0 l 0 I I 10 3 4 4 3 2 2 4
28 0 0 l 0 0 1 5 2 9 5 3 14 22 l3
29 0 0 0 1 1 I 43 19 14 l2 2 l3 9 9
30 0 0 0 l 0 3 44 24 37 10 l2 53 26 36
3l 0 0 0 0 1 56 6 13 4 - 8 29 B
32 0 0 0 0 0 63 11 43 17 24 118 144 24

' K - kinderen
B - broers~zussen
F - andere familiekden
V - vrienden
Bu ~ buren
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Tabel bijlage 8.2. - De verdelingen (vertikaal gepericenteeidJ naar geslacht~bur-
gerlijke staat en naar het type primair soeiaal netwerk dat respondenten hebben,
voor het totale primaire sociaal netwerk en voor de gespecifrceerde en partiéTe
primaire sociale netwerken.

tYPe Primair sociaal netwerk

1 11 III IV V VI VII VIII Totul

Het totale primaire mannen gehuwd 32,7 46,9 27,8 18,9 11,3 13,3 0,0 - 30,5
sociul netwerk . mannen gehuwd gew, 10.1 17,2 S,6 3,3 57,1 20,0 0,0 - 10,5

. mamen ongehuwd 0,0 0,0 0,0 6,9 0,0 13,3 25,0 - 2,4

. vrouwen gehuwd 8,9 7,8 16,7 8,9 OA 0,0 0,0 - 8,6

. vrouwen gehuwd gew. 48,2 28,1 50.0 289 28,6 33,3 25,0 - 40,7

. vrouwen ongehuwd OA 0,0 0,0 31,1 OA 20,0 50,0 - 7,3

Het primaire sociaal . mannen gehuwd 19,0 44,0 22,4 31,3 44,7 30,8 28,0 35,4 30,5
netwerk binnen . mannen gehuwd gew. 16,7 20,0 ]0,2 7,5 15,8 I1.S S,6 13,8 10,5
loopafstand mannenongehuwd 0,0 0,0 0,0 3,0 OA 15,4 2,1 3,l 2,4

. vrouwen gehuwd 9,5 B,0 6,1 7S 103 3,8 13,3 1,5 8,6
vrouwengehuwdgew. 54,8 28,0 61,2 37,3 28,9 19,2 39,9 41,5 40,7

. vrouwen ongehuwd OA 0.0 0,0 13,4 0,0 19,2 11,2 4,6 1,3

Het primatre sociaal . mannrn gehuwd 27,7 43,8 28,8 28,4 33,3 27,6 30,6 36,4 30,5
netwerlc binnen mannen gehuwd gew. 12,2 18.8 9,6 3,9 18.5 l l,l 4,1 27,3 10,5
de grmeente mannen ongehuwd 0,0 0,0 0,0 4,9 0.0 16,7 6,1 0,0 2,4

vrouwengehuwd 10,8 6,3 7,7 69 14,6 OA l0,2 0,0 8,6
. vrouwen gehuwd gew. 49,3 31,3 53,8 35,3 33,3 27,8 30,6 36,4 40,7
. vtouwen ongehuwd OA OA 0,0 20,6 0,0 16,7 18,4 0,0 7,3

Het prima've sociaal . mannengehuwd 20,9 44,8 28,9 25,0 41,1 29,0 25A 32.6 30S
netwerk voor zover . marmen gehuwd gew. 7,5 12,1 S,3 3,3 17,9 22,6 12,5 1 I,6 10,5
minstens wekelqks . mannrn ongehuwd 0,0 0,0 0,0 S,0 OA 6,5 0,0 14,0 2,4
bezoek wordt . vrouwen gehuwd 4~ 5,2 13,2 SA 10,7 0,0 12,5 14,0 8,6
uitgewisseW . vrouwen gehuwd gew. 671 37,9 52b 41,7 30,4 22,6 29,7 23,3 40,7

vrouwen ongehuwd 0.0 0,0 0,0 20,0 0,0 19,4 20,3 4,7 7,3

Het prima'ue sociaal mannengehuwd 27,5 SOA 36,9 21,3 37,1 20,8 IS,4 29,4 30,5
netwerk voor zover mannen gehuwd gew. 11,8 10,0 4,6 2,7 25,7 16,7 11,5 17,6 10,5
minstens maatdelijks . mannen ongehuwd 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 12,5 3,8 23,5 2,4
bezoek wordt . vtouwen gehuwd 9,2 8,3 9,2 6,7 8,6 8,3 11,5 S,9 8,6
uitgewiaseld . vrouwen gehuwd grw. S1,6 31,7 49,2 34,7 28,6 25,0 34,6 23S 40,7

. nouwen ongehuwd 0,0 0,0 0,0 30,7 0,0 16,7 23,1 0,0 7,3

Het partiele primair mannen gehuwd 32,9 42,0 26.7 19,4 48,6 l l,l 11,3 20,8 30,5
sociaal netwerk . mannen gehuwd gew. 7,7 17,3 11,1 4,2 16,2 I l,l 7,1 16,7 10,5
'verjaudagsbezoek' . mannen ongehuwd 0,0 QO 0,0 4,2 0,0 14,8 14,3 8,3 2,4

. vrouwen gehuwd 12,9 4,9 6,7 8,3 2,7 11,1 0,0 8,3 8,6

. vrouwen gehuwd gew. 46,5 35,8 53,6 31,9 32,4 40,7 28,6 37,5 40,7

. vrouwen ongehuwd 0,0 0,0 0,0 31,9 0,0 11,1 35,7 8,3 7,3

Het partiele primair mannen gehuwd 40,6 28,9 25,0 22,7 44,0 26,1 23,7 33,9 30,5
sociaal netwerk . mannen gehuwd gew. 6,3 8,9 6,8 2,3 16,0 8,7 6,6 17,6 10,5
'vrije tijd' . mannen ongehuwd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6S 3,9 4,2 2,4

vrouwen gehuwd 3,1 13,3 6,8 9,1 10,0 4,3 10,5 B,S 8.6
vrouwen gehuwd gew. 50,0 48,9 61,4 47,7 30,0 43~ 43,4 26,3 40,7
nouwenongehuwd 0,0 0,0 0,0 18,2 0,0 10,9 11,8 9,3 7,3

Het paztiele primair . mannen gehuwd 20,0 30,8 26 b 19,2 39,6 15,9 20,3 36,8 303
sociaal netwerk . mannen gehuwd gew. 20,0 19,2 5,7 0,0 13,9 15,9 6,3 9,0 10,5
'hulp' . nunnen ongehuwd 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 6,8 1,6 3á 2,4

.vrouwengehuwd 6,7 OA 14,3 7,7 6,9 9.1 4,7 11,8 8,6
vrouwengehuwdgew. 53,3 SOA 51,4 34,6 39,6 36,4 51,6 33,3 40,7

. vrouwen ongehuwd 0,0 0,0 0.0 30.8 OA 15,9 15,6 S,6 7,3

Het putiele primair . mannen gehuwd 34,2 38,3 29.8 26,4 32,3 31,8 13,2 41,7 30,5
sociaal netweric . mannen gehuwd gew. 9,6 18,3 3S 4,2 29.0 11,4 5,7 16,7 10,5
'intimiteit' nunnenongehuwd OA OA 0.0 S,6 0,0 9,1 3,8 4,2 2,4

vrouwen gehuwd 9,6 10,0 8,8 4,2 6,5 6,8 11,3 12.5 8,6
. vrouwen gehuwd grw. 46,5 33,3 57,9 30b 32,3 31,8 52.8 20.8 40.7

vrouwen ongehuwd OA OA 0.0 292 OA 9,1 13,2 4,2 7,3
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Bijlage 9
De meetimstrumenten van psychiach, socisal en lichamelijk weibevinden

1. Zelfevaluatie-schaal: 12 polaire uitspraken, waarbij steeds gevraagd wordt met
welke van de twee men het eens is.

ik zie de zin van het leven beter dan vroeger (pos.)
ik zie de zin van het leven niet meer (neg.)

ik vcel mezelf overbodig (neg.)
ik vcel mezelf nuttig (pos.)

ik heb veel plezier in het leven (pos.)
ik heb weinig plezier in het leven (neg.)

ik kan bijna niets meer (neg.)
ik kan veel zelf (pos.)

ik heb een duidelijk doel in mijn leven (pos.)
ik heb geen dcel meer in mijn leven (neg.)

ik tel niet meer mee (neg.)
ik tel wel mee (pos.)

ik verwacht veel van het leven (pos.)
ik verwacht weinig meer van het leven (neg.)

- ik heb weinig zelfvertrouwen (neg.)
- ik heb veel zelfvertrouwen (pos.)
- ik vcel me bijna nooit machteloos (pos.)
- ik vcel me vaak machteloos (neg.)

ik heb weinig hoop meer voor de tcekomst (neg.)
ik zie mijn tcekomst vol vertrouwen tegemoet (pos.)

ik verwijt mezelf bijna nooit iets (pos.)
vaak maak ik mezelf verwijten (neg.)

ik vcel me vaak neerslachtig (neg.)
ik ben meestal vol gcede moed (pos.)
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2. Eenzaamheidsschaal: De schaal bestaat uit elf items, waarvan er zes betrek-
king hebben op subjektieve isolatie en vijf op `graag alleen zijn'. De eerste zes

zullen we hieronder weergeven. In vergelijking met de oorspronkelijke schaal zijn

enkele items iets gewijzigd.
- ik vcel me soms erg eenzaam (oorspronkelijk: wel eens)
- als het er op aan komt, bekommert zich bijna niemand om je
- soms is het erg moeílijk om duurzaam kontakt te leggen (oorspronkelijk: ik

vind het soms moeilijk om .....)
- uiteindelijk moet je de moeilijke dingen toch alleen verwerken
- echte vrienden zijn moeilijk te vinden
- soms heb ik het idee dat je uiteindelijk toch alleen in de wereld staat.

3. Ouderdomsbelevingssc~haaT 9 uitspraken met elk 5 antwoordmogelijkheden,
verdeeld over 3 dimensies:

3.1. Gezondheidsbeleving
- ik pieker bijna nooit over mijn gezondheid
- ik vcel me nog heel gced gezond
- ik vind het moeílijk steeds rekening te houden met mijn gezondheid
- ik mankeer altijd wel wat

3.2. Positieve ouderdomsbeleving
- ik vind het prettig om oud te worden
- ouderdom is voor mij een gelukkige tijd.

3.3. Negatieve ouderdomsbeleving
- als je oud bent lijken alle dagen op elkaar
- omdat je als bejaarde zwak wordt, verliest het leven zijn zin
- ik zie erg op tegen de gebreken van de ouderdom.

4. Aktiviteitsnivem~. Met betrekking tot onderstaande aktiviteiten werd ge-

vraagd of inen deze vaak, soms of nooit deed. Hieruit werd een somscore bere-

kend.
- t.v. kijken - dagtochtjes maken
- krant, bceken oftijdschriften - huisdier vercorgen

lezen - planten verzorgen
- radio luisteren - tuinieren
- schouwburg of koncertbezcek - knutselen
- vcetbal gaan kijken - handwerken (breien, naaien, e.d.)
- wandelen - dingen in huis repareren
- winkelen - kaarten, schaken, ea.
- fietsen - verzamelen van postzegels e.d.

- op vakantie gaan - andere ..........
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5. Wijkintegratie: De volgende vragen waren bedceld om de mate van wijkinte-
gratie vast te stellen. De vragen (2), (3), (4) en (5) bleken schaalbaar volgens de
Guttman scale analysis (SP.S.S.) (v.d. Zanden, 1976).
(1) - Gaat u wel eens winkelen met mensen uit de buurt?
(2) - Drinkt u wel eens koffie met ménsen uit de buurt?
(3) - Kaart u wel eens (bíljarten e.d.) met mensen uit de buurt?
(4) - Wanneer u suiker, koffie e.d. tekort komt, kunt u dan bij uw buren te-

recht?
(5) - Als u ziek bent, zijn er dan mensen hier in de buurt die voor u bood-

schappen doen?
(6) - Heeft men u wel eens geholpen daarmee?
(7) - Heeft men u wel eens om hulp gevraagd?

6. Wijkevaluatie: De antwoorden op onderstaande 4 uitspraken werden opge-
teld.

Het kontakt tussen de mensen uit deze buurt zou beter kunnen zijn.
In deze buurt kan men zijn oude dag prettig beleven.
Ik voel me niet thuis in deze buurt.
Als men hulp nodig heeft is er altijd wel iemand uit deze buurt bereid om
te helpen.

Tabel bijlage 9.1. - De sarnenhang(Pearson korrelatieJ tussen de acht aspekten
van welbevinden

l 2 3 4 5 6 7

1. zelfevaluatie
2. eenzaamheid -,~p
3. positieve ouderdomsbeleving ,S I -,26
4. negatieve ouderdomsbeleving -,54 ,40 -,26
5. gezondheidsbeleving ,39 -,23 ,23 -,33
6. aktiviteitsniveau ,30 -,11 ,19 -,17 ,22
7.wijkintegratiel) -,22 ,14 -,17 ,15 -,07 -,18
8.wijkevaluatiel) ,27 -,32 ,16 -,16 ,17 ,03 -,34

1)n-385
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Tabel bijlage 9.2. - Het verband tussen de acht aspekten van welbevinden en en-
kele sociaal-demografische variabelen en onderzoeksgroepen

geslacht ~ leeftijd inkomen onderzoeks-
burgerlijke groepen
staat

1. zelfevaluatie xxxl) xxx xxx

2. eenzaamheid xxx xxx xx
3. positieve ouderdomsbeleving x xx

4. negatieve ouderdomsbeleving xxx xxx xxx

5. gezondheidsbeleving xx xx

6. aktiviteitsniveau xx xxx xxx

7. wijkintegratie
8. wijkevaluatie xx xx xxx

r) Signif`ilcantieniveau chi-kwadraatwaarde:
xxx: .O1 X p C .O1

xx:.O1G pG.01
x:.OSG pC.10
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Ovenicht bijlage 9.1. - Ovenicht van de typen primaire sociale netwerken waar-
in de gemiddelde score van de respondenten die een dergelijk rype netwerk heb-
ben op de aspekten van het welbevinden hoger' is dan het algemeen gemiddelde;
alleen de situaties waarin de gemiddelden per type signifikant van elkaarverschil-
len zijn opgenomen.

tYPe Primair sociral netwerk

1 II
Het totale pnmairc socisal netwak E2P1 W3

m fv v vl vu vm

Het pránaire sociaal netwerk
gespecificeerd naar waonafstand
en frckwentie van wedarujds
bezoek:

- binncn bopdstand W3 A2 A2W3 A2W3 A2~y3
- binnen de gemeente p2W2 p2 p2~y2 pQ q,2 p2
-minstensweketijksbezoek E2p2N2A1W3 E2p2 E2p2N2A1W3 E2p2N2A1W3 W3 N2
- nunrtero mundelijks bezoek E3A3Ey3 E3 q3W3 w3 ~y3

Het partiëk primaire sociaal
netwerk:

- verjaardaasbezoek Z3E3plA2~y3 Z3p1 A2W3 z3`y3 E3
- rriK ~Jd A3iV3 A3 A3W3 p3yy3 E3 A3W3
- hulp WE2 A2W3WE2 A2W3WE2 W2 q2W3yyE2
- intimiteit E2W3 W3 W3 W3

Z - zelfevaluatie
E - eenzaamheid
P - positieve ouderdomsbeleving
N- negatieve ouderdomsbeleving
G - subjektieve gezondheidsbeleving
A - aktiviteitsniveau
W- wijkintegratie
WE - wijkevaluatie

Signifikantieniveau F. waarde
3: p C .Ol
2: .O1 G p ~ .OS
1: .OS G p C .10

Leesinstruktie:
Aan de hand van een voorbeeW wordt de interpretatie geí7lustreerd. De respondenten wier
primaire sociaal netwerk dat de relaties omvat met de personen waarmee minstens eenmaal
per week bezoek wordt uitgewisseki, van het type I, II, III of N is, zijn minder eenzaam dan
de andere respondenten. Dit verschil is signifikant met een overschrijdingskans die kleiner is
dan S procent.
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Tabel bijlage 9.3. - De gemiddelde scores op de eenzaamheidsschaal, uitgesplitst
naar geslacht~burgerlijke staat en het type primaire sociaa! netwerk dat men
heeft, voor het totale primaire sociale netwerk en voor enkele gespecificeerde en
partié7e sociale netwerken 1 ~-

NANNENGEHUWD

p.im . tl~lw. Inlw
prim .netw. wá.beeoek
mim..oc. n~tw. m„ne. B.rpet
prim. nc. nelw. w~~rdqlBexoá
prim. fOC nslw. inlimileil

MANNLN GLIIUWD GEWEE3T

prim. wc. nnv. lounl
prim. nc. nnw. minrtrnl wá. Oer.oek
prim toc.IMw. mmrtmtmoM.Eetoá
prim. wc. nnw. rerparAapBtwek
prim. soc. nelw. imimileif

MANNI:N ONGI-.HUWD

qim. roc, nelw. lotul
prim. soc. nctw. minslrnl wá. bezoá
prim. wc. nctw. minuens masld. bezoek

plim. soc. netw. ruPVdnó~xonk
W,m.,n~.lKlw. imannal

vROUweNCtHUwD
prim. fac, netw. mual
prim . nelw. inllens wek. Euoek

prim. nc, netw. minslens mnnd. bexoek

prim. ,oc. nnw. .erl'~nf~oá

pf~n.fo[.n[iw. inlYllNtil

VROUWEN GEHUWD (:EW[E5T

prim. foc. nnw. bWl
prim, wc. netw. mimlrns wá. Eezoá
ptim, eoc. nelw. minNem ma~nd. Dtxoek
plim. foc. nelw. vnjaarAa{ilcxoá
plM. nc. netw. iniknilcit

V ROUWIEN ONGENUWD

prim . mtw. lutad
prim. wc. netw. imleat wá. Eexoá

prim. roc. ne1w. muMem muM. besoek
prim. toc. nnw. reljurAaBtOaoá
prim. soc. ne[w'. Nlfmiteit

IYp~ Wim1Y aOCiYI Mlwak

I -II 111 IV VI VII VIII al{emeen o.ttxAry- n
amdadae ainB~.nl

19? I8.1 17,1 16A I7.0 IIA - .. 18.9 12A7 139

21A 19,7 IBS 50.7 18.J 15.9 IB.7 16.2 IB.9 5.50 1J9

20J 19,8 17.7 IB.2 16.1 I7.8 19.0 13.0 IB.9 O.BJ 179

21,0 IB.B 16.2 I7b 163 12.7 I53 IJ,B IB.9 0.13 1J9

21A IB.1 19.1 16.9 18.2 IBS 19.I 16.8 IB.9 12.16 179

16S 15.7 22.0 11.7 IIA IJ.J - - ISb 58.22 IB

16A 1J.9 2B9 19.0 16.6 12.9 11.6 ISA 13.6 31.85 IB

16A IIA 21.3 I)3 16.7 IID 9.0 IJ.O 15.6 2J.27 IB

17,7 113 179 I5.3 ISS IIJ 6A 113 15.6 61A7 18

I5.0 15.9 21S IIA 16.0 IIb 16.7 IIS 13.6 91.98 18

16.1 - 163 IIA - 16.2 87.27

IBA - I63 - 131 16.I 55.06

I8,0 - Ili.7 I8.0 IIA 16.2 18.38

17,0 - 17A 113 I7.0 16.2 19Aa

IB8 - ISb 113 I7A 161 7.25

Itb 2JA u? IIS - - - IB.I b.9s 39

17.0 2J.1 IBA IOA 20J - IIA 13.7 I8,1 11.03 J9

20.1 21A ISA IIA 2JA 17,0 13.3 6.0 IB.I 12.10 39

19S 27S IIJ II.J 30A 11.7 - 12.0 IB.I 1.95 J9

19.1 22.5 IB.6 18.0 19A IIA 15.7 12.1 I8.1 16.92 39

I3.8 11.1 IS.I lS.1 133 16A 10,0 - 15.2 11.31 I83

169 13.6 163 I6.0 IJ.1 IIJ 13.1 IS1 13.2 J80 I63

163 II,J 15.9 111 11.3 10.2 15.7 IB.O I3.2 2.10 IBS

16,7 11.1 11.7 I53 IIJ 13.0 10.0 IIb 13.2 17.07 I85

171 12.J 11.7 16.0 12A 17.7 13.7 11.8 131 1.37 185

16.7 - 7J 16A - I3.8 3.20 3l

ItA - 11.3 I5.1 I8.0 IS.B 75.12 73

16.7 - 93 I8.1 - IS.B 6.06 J7
17.3 - 8.7 16A 7.3 IS.B 130 J3

13.9 - 11.7 17.9 6A IS.B J0.13 33

1) Indien de gemiddelde scores op eenzaamheid tussen de typen van netwerken signifikant
van elkaar verschillen (zie overzicht bijlage 9.1.) (zie I1.1) zyn de betreffende primaire
sociale netwerken in deze tabel uitgesplitst naar geslacht~burgerlijke staat.
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