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Leefvormen en sociale netwerken van ouderen 
Een selectie van bevindingen uit een NESTOR-Studie 

C.P.M. Knipscheera, P.A. Dykstrab, T.G. van Tilburg en J .  de Jong-Gierveldd 

Samenvatting 
In dit artikel wordt een overzicht geboden van de opzet 
en resultaten van de NESTOR-deelstudie 'Leefvormen 
en sociale netwerken van ouderen', een in 1992 gestart 
empirisch onderzoek onder een representatieve steek- 
proef van 4495 mensen van 55-89 jaar, geselecteerd uit 
de bevolkingsregisters van 11 gemeenten. Gevraagd is 
naar kenmerken van leefvormen, samenstelling en 
functie van sociale netwerken en naar belangrijke ge- 
beurtenissen uit de levensgeschiedenis. Er blijkt een 
grote diversiteit naar leefvormen en sociale netwerken, 
een diversiteit die groter is onder de 'jongere' ouderen. 
Zij wonen vaker alleen, zijn vaker gescheiden, wonen 
vaker in een woongroep. De omvang van de sociale 
netwerken varieert sterk; van O tot meer dan 40 perso- 
nen worden tot het netwerk gerekend. Dat aantal 
neemt af met de leeftijd, maar de afname hangt primair 
met andere gebeurtenissen samen en is als zodanig niet 
leeftijd-gebonden. Ongeveer tweederde van de relaties 
betreffen familieleden: ouders, (schoon)kinderen, 
(schoon)broers/zussen, ooms/tantes en kleinkinderen. 
Opvallend is dat met de meerderheid van de directe 
familieleden maandelijks of vaker contact bestaat. 
Binnen de twaalf meest frequente relaties van het net- 
werk is de intensiteit van de steun-uitwisseling (geven 
en ontvangen) gemiddeld genomen bescheiden, maar 
meestal wel in balans. Alleen de oudsten in het onder- 
zoek ontvangen iets meer en geven beduidend minder 
instrumentele steun. Bij een deelsteekproef is gekeken 
naar de verschuivingen in de balans van geven en ont- 
vangen, een veronderstelling van de ruiltheorie. In 
sommige omstandigheden is sprake van balansherstel. 
Daarnaast blijkt in een aantal gevallen dat er verschil- 
lende redenen zijn om het gebrek aan balans te conti- 
nueren. 
Ook werd gekeken naar de lange-termijnuitkomsten 
van levensgebeurtenissen. Zo bleek dat degenen die 
vóór hun vijftiende levensjaar echtscheiding van hun 
ouders meemaakten of wier ouders altijd apart woon- 
den (bijv. ongehuwde moeders), een kleiner netwerk 
hadden en meer eenzaam waren. Voorts bleek dat de 
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huwelijksgeschiedenis een rol speelt bij de patronen 
van informele en formele hulp. Onder partnerloze 
ouderen die kinderen hebben, wordt minder vaak een 
beroep gedaan op de formele hulpverlening. Onder de 
gescheidenen blijkt dit nog wat ingewikkelder te lig- 
gen. Daar spelen sekse en het huwelijk waaruit de kin- 
deren geboren zijn een belangrijke rol. Uit andere ana- 
lyses blijkt dat de arbeidsgeschiedenis van alleenstaan- 
de vrouwen van groot belang is voor het inkomen op 
hogere leeftijd. 

Summary: Living arrangements and social networks of 
older adults; a selection of findings from a NESTOR-study. 
This article presents an overview of the design and re- 
sults of the NESTOR survey 'Living Arrangements and 
Social Networks of Older Adults', an empirica1 study, 
started in 1992, among a representative sample of 4495 
people, aged 55-89,' selected from the population regis- 
ters of 11 municipalities in the Netherlands. Questions 
were asked about living arrangements, the composition 
and functions of social networks, and important transi- 
tions in the marital, parental and ocupational careers. 
The results indicated a wide diversity in living arrang- 
ments and social networks, a diversity which is particu- 
larly visible among the young old. They not only have 
larger networks, but are als0 more likely to live alone, 
to be divorced and to participate in shared housing ar- 
rangement~. The networks vary considerably in size, 
from O to more than 40 important relationships. The de- 
crease in network size with age appears to be directly 
related to specific life events such as widowhood, phy- 
sical handicaps, residential moves etc. About 2/3 of the 
relationships are family relationships: parents, children 
(in law), grandchildren (in law), brothers and sisters (in 
law), uncles and aunts. Older people tend to be in 
touch at least once a month with the majority of close 
family members. 
The intensity of supportive exchanges (giving and re- 
ceiving intrumental and emotional support in the twel- 
ve relationships with the highest levels of contact) is 
moderate, however mostly in balance. Only the very 
old receive somewhat more instrumental support and 
give considerably less than the 'young-old'. We studied 
the shift in balance between giving and receiving over a 
period of 12 months among a smal1 proportion of the 
sample, checking a centra1 hypothesis of exchange 
theory. In some cases a new balance evolves. In others 
the relationship continues to exist for a number of rea- 
sons, despite the imbalance. 
Early life experiences appear to be important for later 
life outcomes. Those who experienced the divorce of 
their parents before the age of 15 or those whose pa- 
rents lived apart permanently (e.g. unmarried mothers) 
have a smaller social network and fee1 more lonely. 
Marital history has an impact on patterns of informal 
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and formal care. E.g., those respondents without a part- 
ner who have children are less likely to use formal care 
than those who are childless. Among divorced elderly 
the use of formal care not only varies between men and 
women but also differs according to the marriage in 
which the children are born, first or second marriage. 
Occupational history is strongly related to the income 
level of older women living alone. 

Trefwoorden: sociaal netwerk, steun, familierelaties, 
levensloop 
Tijdschr Gerontol Geriatr 1998;29:111-9 

Inleiding 
In dit artikel wordt een samenvattend overzicht 
geboden van het NESTOR-deelprogramma Leef- 
vormen en Sociale Netwerken van Ouderen 
(LSN). Dit impliceert dat de hoofdlijnen worden 
geschetst, zowel inzake de vraagstelling als wat 
betreft de resultaten. Het betekent ook dat op 
veel punten de verantwoording van inhoudelijke 
keuzes, methoden van waarneming, onderzoek 
en analyses achterwege blijven. Daarvoor moeten 
de originele documenten geraadpleegd worden. 
Hieronder volgt een beknopte weergave van de 
vraagstellingen, van het heuristisch kader en van 
de dataverzameling. De hoofdmoot wordt in be- 
slag genomen door het samenvatten van onder- 
zoeksresultaten. Een belangrijk uitgangspunt bij 
de selectie van de resultaten is geweest om de 
verscheidenheid van invalshoeken die het data- 
bestand biedt goed tot zijn recht te laten komen. 
Tot slot wordt kort aangegeven in welke richtin- 
gen de onderzoekers belangrijke thema's nog zul- 
len uitwerken. 
Het LSN-onderzoek is uitgevoerd in een nauwe 
samenwerking tussen onderzoekers van de Vrije 
Universiteit Amsterdam (vakgroep Sociologie en 
Sociale Gerontologie, vakgroep Methoden en 
Technieken van Sociaal Wetenschappelijk Onder- 
zoek) en van het Nederlands Interdisciplinair 
Demografisch Instituut te Den Haag. 

Vraagstellingen 
Het LSN-onderzoeksprogramma beoogde drie 
hoofdvragen te beantwoorden. De eerste was: 
Wat zijn de determinanten van de leefvormen 
van mensen boven de 55 jaar en hoe zien hun 
sociale netwerken van familiale en niet-familiale 
relaties eruit? Wat betreft de leefvormen had dat 
met name betrekking op de woonsituatie, de sa- 
menstelling van het huishouden en omgevings- 
kenmerken. Er werd vanuit gegaan dat deze om- 
standigheden in belangrijke mate de mogelijkhe- 
den en restricties inzake het aangaan en onder- 
houden van relaties bepalen. Bij het onderzoek 
naar de verschillen in sociale netwerken is vanuit 
drie gezichtspunten gewerkt: (1 ) hoe functione- 
ren de netwerken en hoe worden ze onderhou- 

den, (2) hoe hangen leefvormen en sociale net- 
werken samen met de individuele levensgeschie- 
denis, (3) op welke wijze veranderen sociale net- 
werken als gevolg van specifieke levensgebeurte- 
nissen, zoals verweduwing of scheiding? 
De tweede hoofdvraag luidde: Wat dragen diver- 
se leefvormen en sociaal-netwerkkenmerken bij 
aan de uitwisseling van steun, aan het dagelijks 
functioneren, aan het omgaan met levensgebeur- 
tenissen en aan welbevinden? Aan deze vraag 
ligt de veronderstelling ten grondslag dat men- 
sen die anderen om zich heen hebben welke zo 
nu en dan in praktische zin helpen en/of emotio- 
nele steun verlenen een hogere mate van wel- 
bevinden ervaren dan mensen die dergelijke 
relaties missen of in mindere mate daarover be- 
schikken. Daarnaast is er in tegenstelling tot veel 
eerder onderzoek nagegaan in hoeverre er bij 
ouderen sprake is van een balans in geven en 
ontvangen van steun. 
De derde vraag had betrekking op de toekomst: 
Op welke wijze kunnen de inzichten in de deter- 
minanten en de uitkomsten van leefvormen en 
sociale netwerken gebruikt worden om meer 
zicht te krijgen op toekomstige ontwikkelingen 
en trends? Bij het maken van toekomstscenario's 
moet uitgegaan worden van een grote verschei- 
denheid van veronderstellingen. De genoemde 
inzichten zullen een steviger basis geven aan 
deze veronderstellingen. Met betrekking tot deze 
vraag zijn echter nog geen substantiële vorderin- 
gen gemaakt. Deze zal in dit artikel dan ook niet 
behandeld worden. 

Heuristisch Kader 
Als heuristisch kader voor het LSN-programma 
is het konvooi-model van Kahn en Antonucci ge- 
bruikt.' Volgens dit model zijn individuen gedu- 
rende hun leven omgeven door een voortdurend 
in samenstelling wisselende verzameling van 
mensen welke onder elkaar regelmatig prakti- 
sche en emotionele steun uitwisselen. De auteurs 
gebruiken voor deze verzameling van relaties het 
beeld van een konvooi. De wisselende samenstel- 
ling van dit konvooi is niet alleen gerelateerd aan 
opeenvolgende familiegebeurtenissen maar ook 
aan de opeenvolging van maatschappelijke secto- 
ren en posities waarin men actief is, zoals oplei- 
ding, werk, vrije tijd en pensioen. De wisseling in 
de samenstelling weerspiegelt niet alleen op een 
fraaie wijze de dynamiek in leefvormen en socia- 
le netwerken waarvan men deel uitmaakt maar 
verwijst ook naar de wisselende balans tussen 
het geven en ontvangen van steun gedurende de 
levensloop. Terwijl het uitgangspunt bij het 
geven en ontvangen in relaties tussen volwasse- 
nen doorgaans dat van een evenwichtige weder- 
kerigheid is, ontstaat de dynamiek in de balans 
doordat in bepaalde levensperioden de balans 
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niet te handhaven is: men heeft meer steun nodig 
dan gegeven kan worden (bijvoorbeeld omdat er 
een ernstige ziekte is). Bovendien varieert de 
aard van de dynamiek. Familierelaties, zoals die 
tussen ouders en kinderen of die tussen broers en 
zussen zijn minder kwetsbaar als de balans tus- 
sen geven en ontvangen gestoord is dan zoge- 
naamde 'vrijwillige' relaties, zoals tussen vrien- 
den en bekenden. 
Op enkele punten is het konvooi-model door ons 
nader gespecificeerd. Om de verwevenheid van 
iemands leefvormen en sociale netwerken met 
omgevingskenmerken te benadrukken onder- 
scheiden we een aantal lagen in het konvooi. Er 
is sprake van een aantal elkaar deels overlappen- 
de sociale structuren: dyades van levenspartners, 
families, buurt- en vriendennetwerken, werkcon- 
tacten, vrijetijdscircuits en levensbeschouwelijke 
verenigingen. Hoewel Kahn en Antonucci derge- 
lijke lagen niet expliciet in hun model aangeven, 
bleek het onderscheid naar een dergelijke ge- 
laagdheid een goede kapstok om de samenstel- 
ling van de sociale netwerken van ouderen in 
Nederland te be~chrijven.~ 

Dataverzameling 
De dataverzameling moest voldoen aan twee 
doelstellingen. De eerste beoogde beschrijvende 
gegevens te verzamelen over leefvormen en co- 
ciale netwerken van ouderen, inclusief gegevens 
over hun partner-, woon-, en werkgeschiedenis 
met het oog op levensloopanalyses. Een groot- 
schalig onderzoek onder een representatieve 
steekproef kon deze gegevens leveren. Dit onder- 
zoek moest ook de basis leggen voor twee ver- 
volgstudies. De eerste betrof een longitudinaal 
onderzoek naar verweduwing. Gehuwde respon- 
denten van de hoofdwaarneming wier partner 
daarna overleed werden gedurende een periode 
van 2,5 jaar halfjaarlijks geïnterviewd over de 
aanpassing aan de nieuwe situatie. Een tweede 
vervolgstudie was een longitudinale netwerk- 
studie. Onder een selectie (n=500) van het hoofd- 
onderzoek werden zowel de respondent als de 
door hem/haar in de hoofdwaarneming genoem- 
de acht personen met het meest frequente contact 
schriftelijk ondervraagd over hun onderlinge re- 
laties. Dit leverde informatie op over een groot 
aantal complete netwerken waarbij over elke re- 
latie - ook over die tussen netwerkleden van de 
ouderen - steeds tweezijdige informatie beschik- 
baar is. 
De gegevens van de hoofdwaarneming zijn ver- 
zameld in 1992 in een interview met 4494 mensen 
van 55 - 89 jaar. Een gestratificeerde steekproef is 
getrokken uit de bevolkingsregisters van elf 
gemeenten, in drie regio's in Nederland: 
Amsterdam en landelijk west, zuidoost en noord- 
oost. De steekproef was zodanig gestratificeerd 

naar sekse en leeftijd dat voor elke vijfjarige leef- 
tijdscategorie ongeveer evenveel respondenten 
werden geselecteerd. Aldus waren de hogere 
leeftijdscategorieën oververtegenwoordigd, maar 
voor generalisaties kan dit vrij simpel worden 
gecorrigeerd. 
Na drie pilotstudies werd de definitieve vragen- 
lijst vastgesteld en geprogrammeerd voor het 
gebruik in laptop computers. De vragenlijst om- 
vatte: demografische kenmerken, huishoudens- 
kenmerken, gezins- en familiegegevens, gezond- 
heid, sociale participatie, identificatie van het so- 
ciale netwerk, kenmerken van de netwerkleden, 
steunuitwisseling met de belangrijkste netwerk- 
leden, partner-, woon- en arbeidsgeschiedenis, 
eenzaamheid en welbevinden. Het veldwerk 
werd door de onderzoekers zelf georganiseerd. 
In totaal werden 88 interviewers, geselecteerd uit 
1200 sollicitanten, 4 dagen intensief getraind. 
De identificatie van het sociale netwerk werd uit- 
gevoerd volgens de domein-specifieke m e t h ~ d e . ~  
Respondenten werd gevraagd naar alle personen 
van achttien jaar en ouder met wie zij belangrijk 
en regelmatig contact onderhielden. Zeven do- 
meinen van relaties werden onderscheiden: huis- 
genoten, kinderen en schoonkinderen, overige fa- 
milie, buren, contacten via vrijwilligerswerk of 
opleiding, via organisaties en overige contacten 
(vrienden, kennissen). Door dit onderscheid 
werd een breed netwerk geïdentificeerd en werd 
voorkomen dat bepaalde relatietypen vergeten 
werden. Voor alle relaties is gevraagd naar de 
frequentie van het contact. Voor (maximaal) 
twaalf relaties waarin het contact het meest fre- 
quent was, werden aanvullende gegevens ge- 
vraagd, onder meer over de reistijd om elkaar te 
bereiken. De beperking tot 12 voorkwam dat het 
verzamelen van gegevens over zeer grote netwer- 
ken teveel tijd zou kosten. Vervolgens werden 
over deze geselecteerde netwerkleden vragen ge- 
steld over het geven en ontvangen van instru- 
mentele en emotionele steun. 

Resultaten 
De eerste twee hoofdvragen zijn in grote lijnen 
beantwoord in de publicatie 'Living Arrange- 
ments and Social Networks of Older  adult^'.^ De 
eerste drie sub-paragrafen hieronder vatten 
enkele hoofdpunten samen. Daarna volgen twee 
sub-paragrafen met onderwerpen waarover ook 
elders veel is gepubliceerd. Ook hiervan worden 
hoofdlijnen samengevat. In de literatuurlijst zijn 
de belangrijkste LSN-publicaties opgenomen, 
ook al wordt er soms niet naar verwezen. 

Leefvormen 
Zoals te verwachten blijken er tussen de 55- tot 
90-jarige respondenten belangrijke verschillen in 
leefvormen. De meeste mannen wonen met een 
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huwelijkspartner, terwijl naarmate de leeftijd 
stijgt steeds meer vrouwen een eenpersoonshuis- 
houden vormen en op nog hogere leeftijd veel 
vrouwen in een tehuis wonen. Cohortanalyses op 
basis van retrospectieve gegevens over de woon- 
geschiedenis wijzen uit dat er verschillen zijn 
tussen de opeenvolgende geboortecohorten. Zo 
komt onder de 'jongere' cohorten op 60-jarige 
leeftijd het eenpersoonshuishouden vaker voor 
en wonen er op 75-jarige leeftijd onder de opeen- 
volgende oudere cohorten minder mensen in een 
tehuis. Het eerste verschil houdt verband met de 
toename -ook onder ouderen- van het aandeel 
gescheidenen (veranderde echtscheidingswetge- 
ving in 1971). Het tweede verschil hangt samen 
met gewijzigd overheidsbeleid inzake de opname 
in tehuizen. 
In de Nederlandse samenleving zien we dat leef- 
vormen in toenemende mate gekenmerkt worden 
door complexiteit. In hoeverre is hiervan iets 
terug te vinden in het LSN-onderzoek? Hoeveel 
ouderen wonen in zogenaamde 'nieuwe' leefvor- 
men? Een van die nieuwere vormen betreft 
woongroepen. Het aandeel ouderen dat daartoe 
behoort is zeer klein, minder dan 0,5%. Een ande- 
re 'nieuwe' vorm is het ongehuwd samenwonen. 
Rond 2% van de ouderen woont met een partner 
samen zonder dat van een huwelijk sprake is. 
Het aandeel dat tot die leefvormen behoort is 
groter onder de jongere ouderen dan onder de 
oudere. 
De leefvorm hangt sterk samen met de burgerlij- 
ke staat en deze bepaalt op zijn beurt sterk de 
financiële situatie. Het blijkt dat onder ouderen 
de burgerlijke staat zeer uiteenlopende sociaal- 
economische gevolgen heeft voor mannen en 
vrouwen. Vrouwen moeten het over het alge- 
meen met minder doen, met uitzondering van de 
nooit gehuwde vrouwen. Sociaal-economisch zijn 
zij duidelijk beter af. Bij burgerlijke staat valt ver- 
der op dat de gescheidenen het sociaal-econo- 
misch slechter doen en ook de nooit gehuwde 
mannen. Tot slot zien we dat de oudere leeftijds- 
groepen er financieel slechter aan toe zijn dan de 
jongere. 
Een belangrijke vraag was of de verschillende 
leefvormen consequenties hebben voor omvang 
en functioneren van de sociale netwerken. In het 
algemeen blijkt dat mensen die met een partner 
samenwonen (afgezien van de partner) een gro- 
ter sociaal netwerk hebben, een groter netwerk 
voorzover het relaties betreft die binnen een 
kwartier bereikbaar zijn, intensiever steun uit- 
wisselen, een hogere sociale participatie hebben 
en minder eenzaam zijn. Ook al blijkt uit deze be- 
vindingen dat het hebben van een partner van 
groot belang is, toch mag de conclusie niet zijn 
dat het alleen wonen zonder meer tot negatieve 
consequenties leidt. Er zijn grote verschillen in de 

sociale netwerken onder degenen die alleen 
wonen, en deze verschillen hangen o.a. samen 
met de partnergeschiedenis. Zo hebben bijv. ou- 
deren die verweduwd zijn een groter netwerk en 
wisselen meer steun uit dan degenen die geschei- 
den zijn of nooit gehuwd geweest zijn. 

Sociale netwerken 
De procedure om de samenstelling van het socia- 
le netwerk vast te stellen was m.n. gekozen om 
een zo groot mogelijke verscheidenheid in de sa- 
menstelling naar typen relaties te verkrijgen en te 
concentreren op de relaties met een hoge fre- 
quentie van contact. Eerder onderzoek heeft aan- 
getoond dat netwerkomvang een cruciaal gege- 
ven is als indicatie van de 'opportunity structure' 
van oudere Het geeft informatie over 
de mate waarin de oudere sociaal is ingebed in 
de samenleving en in hoeverre mensen beschik- 
baar zijn om een beroep op te doen indien nodig. 
Antwoorden op de vraag waarom de omvang 
van de netwerken verschilt, kunnen inzicht ople- 
veren in de achtergronden van de verschillen in 
welbevinden. Het LSN-onderzoek laat zien hoe- 
zeer de netwerken van ouderen naar hun om- 
vang verschillen, dat wil zeggen naar het aantal 
mensen dat ze belangrijk vinden en waarmee ze 
regelmatig contact onderhouden. De mediane 
omvang ligt tussen 10 en 11 relaties (gemiddeld 
13), met een uitloop voor enkele respondenten 
tot boven de 40. Vijftien ouderen noemden geen 
enkele relatie en 87 noemden er een. Ongeveer 
tweederde van de relaties betreffen nabije en 
verre familieleden. Gemiddeld neemt het aantal 
relaties in het netwerk af met het ouder worden. 
Toch blijkt dat deze afname niet zozeer met de 
leeftijd als zodanig samenhangt, maar met het 
ooit gehuwd geweest zijn en het al of niet kinde- 
ren hebben. Verschillen in netwerkomvang han- 
gen deels samen met leeftijd, sekse en burgerlijke 
staat, maar meer nog met individuele levensloop- 
gegevens en andere contextuele aspecten, bijv. 
leefvorm en familiestructuur. 

Stereotypen achterhaald 
Het LSN-onderzoek biedt een ruime mogelijk- 
heid om een aantal stereotypen over ouderen en 
ouder worden, te toetsen. Op diverse punten 
blijkt dat de gegevens uit dit grootschalige 
onderzoek niet corresponderen met gangbare 
opvattingen. Interessante resultaten zijn er te 
melden wat betreft familieverhoudingen, kinder- 
loze en nooit gehuwde ouderen, en sociale parti- 
cipatie. 

- familieverhoudingen 
Tientallen jaren is de modernisering van de sa- 
menleving beschouwd als een bedreiging voor 
gezin en familie. De gevolgen voor de familiever- 
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houdingen van de industrialisatie en urbanisatie 
en de daarmee gepaard gaande geografische en 
sociale mobiliteit konden amper worden over- 
schat. Zowel sociale wetenschappers als populai- 
re media hebben een soort karikatuur gemaakt 
van de verbroken gezins- en familieverhoudin- 
gen als gevolg van individualisering, materialis- 
me en egocentrisme. Op basis van de LSN-gege- 
vens moeten we vaststellen dat dit niet opgaat 
voor het Nederlandse familieverband. Ouderen 
leven niet geïsoleerd van hun kinderen en 
broers/zussen. Gemiddeld genomen heeft meer 
dan 90% van de ouders wekelijks contact met een 
van de kinderen, en meer dan 50% heeft drie of 
meer kinderen waarmee zij maandelijks of vaker 
contact hebben. Meer dan 85 % van de ouders 
heeft minstens een van de kinderen wonen bin- 
nen een reisafstand van 30 minuten. Hoewel 
broers en zussen gemiddeld iets verder weg 
wonen, heeft toch 75% van de ouderen minstens 
maandelijks contact met een van hen, 15% heeft 
zelfs maandelijks contact met vier broers/zussen. 
Ofschoon deze gegevens op zijn minst enige 
nuancering aanbrengen in de gebruikelijke ste- 
reotypen over de hedendaagse familieverhoudin- 
gen, niet valt te ontkennen dat er ook gegevens 
zijn die daarmee meer in overeenstemming zijn. 
Los van de vragen naar de samenstelling van de 
familie werd elders in de 'vragenlijst' in het kader 
van de inventarisatie van het sociale netwerk aan 
de respondenten gevraagd om die kinderen (en 
hun partners) te noemen met wie men regelmatig 
contact had en die belangrijk voor hen waren. 
Ongeveer een kwart van het totaal aantal kinde- 
ren werd niet genoemd als lid van het netwerk, 
terwijl bij een vergelijkbare vraag over de 
broers/zussen 60 % niet genoemd werd. Dat aan- 
wezige familieleden niet vanzelfsprekend als net- 
werklid geselecteerd worden, weerspiegelt het 
feit dat er zeker sprake is van differentiatie in het 
belang van familieleden en dat de mate van be- 
trokkenheid bij elkaars welbevinden uiteenloopt. 
Deze gegevens nuanceren het negatieve stereoty- 
pe beeld, terwijl zij ook gezien kunnen worden 
als een aanwijzing dat familierelaties sinds een 
aantal decennia een voluntaristische inslag krij- 

Tegenwoordig worden familierelaties veel 
minder beheerst door strikte verplichtingen; zij 
zijn veeleer voorwerp van onderhandeling en 
keuzegedrag geworden. Het is duidelijk dat fa- 
milierelaties, ondanks de veelal frequente contac- 
ten, moeten 'concurreren' met andere relaties die 
ook belangrijk zijn voor ouderen. 

- kinderloze ouderen 
Er zijn diverse redenen waarom speciaal aan- 
dacht werd besteed aan de kinderloze ouderen. 
Ook hier is sprake van stereotype opvattingen. 
Gemakkelijk wordt gesuggereerd dat kinderloze 

ouderen in het nadeel zijn ten opzichte van ou- 
ders met kinderen, niet in het minst omdat het 
idee dat kinderen een investering in de toekomst 
zouden zijn nog niet zover achter ons ligt. Zelfs 
in deze tijd wordt nog gesteld dat ouders een 
soort bankrekening opbouwen in de relatie met 
hun kinderen om later van de tegoeden te pro- 
fiteren.8 Met andere woorden, er wordt vanuit 
gegaan dat kinderloze ouderen een belangrijke 
hulpbron missen om op terug te vallen als het 
nodig is. Een andere reden waarom dit onder- 
werp van belang is, ligt in het vooruitzicht dat 
het aantal kinderloze ouderen in de toekomst 
sterk zal toenemen. 
In onze steekproef had 13% van de ouderen geen 
kinderen, waarvan de overgrote meerderheid 
nooit kinderen had en enkelen hun kinderen 
overleefden. Kinderlozen hebben gemiddeld klei- 
nere netwerken dan ouderen met kinderen. In 
het zogenaamde buurtnetwerk, binnen een reis- 
afstand van 15 minuten, hebben de kinderloze 
ouderen meer broers/zussen, vrienden en andere 
verwanten. Over het geheel genomen hebben 
kinderloze ouderen een groter aandeel niet-fami- 
lierelaties dan de ouderen met kinderen. 

- nooit gehuwden 
De leeftijdscohorten waaronder het LSN-onder- 
zoek is uitgevoerd groeiden op in een periode 
waarin het huwelijk erg in trek w a ~ . ~ , ' ~  Slechts een 
beperkt aantal van onze respondenten zal bewust 
gekozen hebben om niet te trouwen, anderen zul- 
len niet de gelegenheid gekregen hebben. Deze 
biografische achtergrond maakt het des te opval- 
lender dat systematische verschillen tussen nooit 
gehuwde mannen en vrouwen worden gevon- 
den. De nooit gehuwde vrouwen zijn er op een 
aantal punten beter aan toe dan andere vrouwen, 
de nooit gehuwde mannen zijn op een aantal ver- 
gelijkbare punten er slechter aan toe dan de an- 
dere mannen. De nooit gehuwde mannen hebben 
de kleinste netwerken (gemiddelde omvang 7,8) 
vergeleken met mannen met een andere burger- 
lijke staat, terwijl netwerken van nooit gehuwde 
vrouwen aanzienlijk groter zijn en groter dan die 
van gescheiden vrouwen (gemiddelde omvang 
respectievelijk 12,l en 10,6). De sociale participa- 
tie van nooit gehuwde mannen is erg laag verge- 
leken met die van gehuwde mannen, terwijl de 
sociale participatie van nooit gehuwde vrouwen 
(en van weduwen) significant hoger is dan die 
van gehuwde en gescheiden vrouwen. Bernard 
heeft gesuggereerd dat het hier gaat om een pro- 
ces van differentiële selectie." Degenen die onge- 
huwd blijven zijn enerzijds de "capabele" vrou- 
wen die het goed doen in het verdere leven en 
anderzijds de duidelijk minder "capabele" man- 
nen die verder ook minder succesvol zijn. 
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- sociale participatie 
Ook over sociale participatie zijn diverse interes- 
sante bevindingen te melden. Zowel wat betreft 
het actief lid zijn van verenigingen als bij het 
doen van vrijwilligerswerk is een afname met de 
leeftijd te signaleren. Restrictieve omstandighe- 
den, zoals een lager inkomen, een slechtere ge- 
zondheid of een lagere opleiding verklaren deze 
afname niet. Vandaar werd aansluiting gezocht 
bij de sociaal-emotionele-selectiviteitstheorie van 
Carstensen welke suggereert dat mensen ook op 
latere leeftijd een keuze maken voor die activitei- 
ten die het best aansluiten bij hun capaciteiten en 
behoeften." Deze selectiviteit kan aansluiten bij 
het feit dat er geen afname geconstateerd werd in 
de kerk-gebonden activiteiten. Deze bevinding is 
ongetwijfeld deels te wijten aan een cohorteffect, 
de oudste leeftijdscategorieën zijn minder gevoe- 
lig voor de secularisatieprocessen. Maar het sluit 
ook aan bij de opvatting dat spirituele belangstel- 
ling op oudere leeftijd belangrijker wordt. 
Bovendien wijzen de gegevens uit dat de kerk, 
m.n. voor vrouwen, een belangrijk middel is tot 
sociale participatie. De functie van de kerk ligt 
blijkbaar (nog steeds) niet alleen in het religieuse 
vlak, maar ook op het terrein van de sociale par- 
ticipatie. 

Geven en ontvangen van steun 
De uitwisseling van sociale steun is een belang- 
rijk aspect van het persoonlijke relatienetwerk. 
Bij het bestuderen van deze uitwisselingen zijn 
als uitgangspunten gekozen dat (1) meer relaties 
dan alleen met een vertrouwenspersoon (zoals de 
partner) van belang zijn, (2) naast instrumentele 
steun ook emotionele steun van belang is, en (3) 
naast het ontvangen van steun door de ouderen 
ook het geven van belang is. De dataverzameling 
in het hoofdonderzoek heeft zich geconcentreerd 
op de uitwisselingen binnen maximaal twaalf re- 
laties, de meeste frequente, en heeft zich moeten 
beperken tot vier vrij globale vragen over het 
geven en ontvangen van instrumentele en emo- 
tionele steun in het jaar voorafgaand aan het in- 
terview. 
Als theoretisch uitgangspunt is gekozen voor de 
ruiltheorie, zoals die onder andere door 
Gouldner is uitgewerkt.13 Het begrip wederkerig- 
heid (reciprociteit), dat is de verhouding tussen 
het geven en ontvangen, speelt een sleutelrol in 
deze theorie. De centrale stelling is dat evenwicht 
tussen het geven en het ontvangen te prefereren 
is. Verondersteld wordt dat mensen hun relaties 
voortdurend beoordelen op gelijkwaardigheid 
van de steunuitwisselingen, en bij een onbalans 
proberen de situatie weer in evenwicht te krijgen. 
Het economische principe van berekening van 
baten en kosten dat aan de ruiltheorie ten grond- 
slag ligt, is niet onomstreden, zeker als het wordt 

toegepast op intieme relaties. Steun wordt im- 
mers ook wel gegeven uit altruïstische of morele 
overwegingen. Binnen de ruiltheorie wordt dan 
ook gesteld dat verstoring van de balans soms ac- 
ceptabel is, bijvoorbeeld voor ouderen die van- 
wege beperkingen in hun fysieke gesteldheid 
minder mogelijkheden hebben instrumentele 
steun te geven en meer behoefte hebben aan het 
ontvangen van deze vorm van steun. Binnen de 
ruiltheorie is niet gespecificeerd wat en wanneer 
er geruild wordt. Verschillende soorten van 
steun kunnen tegen elkaar geruild worden. Ruil 
kan binnen korte tijd plaats vinden, directe ruil, 
maar ook over een heel lange termijn, bijvoor- 
beeld in de relaties tussen ouders en kinderen.8 
De gegevens laten zien dat de meeste relaties (an- 
ders dan met de partner) van de ouderen geken- 
merkt worden door een laag niveau van uitwisse- 
ling van instrumentele steun. Dit suggereert dat 
nog een groot potentieel aan steun beschikbaar is 
dat indien nodig gemobiliseerd zou kunnen wor- 
den. De oudsten in het onderzoek ontvangen iets 
meer en geven beduidend minder instrumentele 
steun dan de jongsten. Het draaipunt waar een 
overschot in geven overgaat in een overschot aan 
ontvangen ligt bij ouderen van ongeveer 70 jaar. 
De intensiteit van emotionele steun binnen de re- 
laties ligt hoger dan die van instrumentele steun. 
De verschillen tussen de oudsten en de jongsten 
zijn gering, de oudsten ontvangen en geven iets 
minder dan de jongsten. Bij de ouderen tot 80 
jaar is herkenbaar dat iets meer emotionele steun 
ontvangen dan gegeven wordt, bij de oudsten is 
dit omgekeerd. Dit suggereert dat de oudsten 
hun onmogelijkheden instrumentele steun te 
geven compenseren door emotionele steun te 
geven, om op die wijze hun relaties meer in ba- 
lans te krijgen. 
Bij een deelsteekproef van de ouderen, waarin 
relatief weinig oudsten waren opgenomen, is de 
ontwikkeling van de instrumentele balans binnen 
hun relaties over de periode van een jaar onder- 
zocht.14 Wanneer relaties bij de eerste meting in 
balans waren, was er een grote kans dat ook een 
jaar later het geven en ontvangen van instrumen- 
tele steun in evenwicht was. De meerderheid van 
de relaties die eerst uit balans waren, bleek een 
jaar later weer in balans te zijn, maar deze rela- 
ties waren overwegend gekarakteriseerd door 
een laag niveau van uitwisselingen. Dat betekent 
dat ouderen niet zozeer meer steun gaven om de 
balans te herstellen; de balans werd hersteld 
doordat minder steun ontvangen werd. 
Op basis van de theorie werd verondersteld dat 
relaties die uit balans waren de kans liepen 
beëindigd te worden. Slechts enkele relaties 
waren een jaar later beëindigd, maar hiervoor 
waren andere redenen (bijvoorbeeld verhuizing 
van het netwerklid) dan een gebrek aan balans. 
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Het terugkeren van de balans met een laag ni- 
veau van uitwisselingen kan echter gezien wor- 
den als een voorbode van het einde van de on- 
dersteunende relatie. Deze veronderstelling werd 
bevestigd doordat bleek dat relatief veel van de 
op het eerste meetmoment uit balans zijnde rela- 
ties bij de longitudinale afbakening van het net- 
werk niet opnieuw in het netwerk werden opge- 
nomen. 
Gegeven het theoretische uitgangspunt dat ba- 
lans binnen de relaties te prefereren is, werden in 
het longitudinale deelonderzoek de relaties (en 
de daarin betrokken ouderen en hun netwerkle- 
den) waarbij de balans niet hersteld was, vergele- 
ken met de relaties waar de balans na een jaar dat 
wel was. Verschillende redenen voor het conti- 
nueren van het gebrek aan balans werden onder- 
zocht. Overeenkomend met de ver~achtingen'~, . '~ 
bleek dat de omstandigheden van de oudere be- 
langrijke factoren waren: naarmate de oudere 
ouder was, een geringere ADL-capaciteit had of 
naar de inschatting van het netwerklid meer be- 
hoefte aan steun had, was de kans groter dat de 
oudere relatief veel instrumentele steun bleef 
ontvangen. Herstel van de 'overall1-balans door- 
dat de oudere meer emotionele steun gaf, bleek 
in tegenstelling tot de verwachting niet plaats te 
vinden. De balans werd vaker hersteld in minder 
nauwe relaties zoals met kennissen en buren dan 
in nauwe relaties zoals met familieleden en 
vrienden. De reden voor dit verschil naar type 
van de relaties kan zijn dat met name burenrela- 
ties bij uitstek geschikt zijn kortdurende steun te 
verlenen.16 Een andere verklaring is dat er een 
normatieve druk ligt op vrienden en familiele- 
den, met name kinderen, om de oudere langdu- 
rig te blijven ondersteunen, ook al ontvangt men 
daarvoor geen steun terug." Ook kan men een 
voorbeeld geven: als volwassen kinderen steun 
aan hun oude ouders geven, laten ze hun kinde- 
ren zien hoe ze zelf behandeld willen worden 
wanneer ze later in een behoeftige situatie 
k ~ r n e n . ~  Een derde factor van belang was het uit- 
wisselingpatroon in het gehele onderzochte net- 
werk. Wanneer de relaties tussen de oudere en 
de netwerkleden en tussen de netwerkleden on- 
derling gekenmerkt zijn door afwezigheid van 
balans, wordt waarschijnlijk minder gelet op de 
balans in de 'directe' ruil binnen de relaties tus- 
sen twee personen. Een dergelijk netwerk wordt 
gekarakteriseerd door 'gegeneraliseerde recipro- 
citeit'.15," Het onderzoek wees uit dat de ouderen 
veel vaker steun bleven ontvangen binnen net- 
werken gekarakteriseerd door gegeneraliseerde 
reciprociteit dan binnen netwerken met veel in 
balans zijnde relaties. 

Levensloop 
Eerder is aangegeven dat ook uitgebreide levens- 

loopgegevens zijn verzameld. Deze hebben o.a. 
betrekking op het ouderlijk huis, de huwelijks- 
en de arbeidsmarktgeschiedenis. De centrale 
vraag is die naar de invloed van ervaringen en 
gebeurtenissen die personen gedurende hun le- 
vensloop hebben meegemaakt op hun welzijn op 
latere leeftijd. 

- vroege jeugdervaringen 
Is het bijvoorbeeld zo dat vroege tegenslagen of 
verliezen het functioneren op latere leeftijd blij- 
ven beïnvloeden?19 Om die vraag te beantwoor- 
den is ver terug gegaan in de persoonlijke ge- 
schiedenis van de respondenten, namelijk naar 
mogelijke crises binnen het gezin waarin zij zijn 
opgegroeid.'O Gekeken is naar de lange-termijnef- 
fecten van het scheiden of vroegtijdig overlijden 
van de ouders. 
Uit het onderzoek kwam naar voren dat er vooral 
ongunstige lange-termijnuitkomsten (kleiner co- 
ciaal netwerk, meer eenzaamheid) zijn voor de- 
genen die op vroege leeftijd, dat wil zeggen vóór 
het vijftiende levensjaar, de echtscheiding van 
hun ouders meemaakten en voor degenen van 
wie de ouders altijd apart van elkaar hebben ge- 
woond. Bij deze laatste groep moet men denken 
aan gezinnen van ongehuwde moeders. Interes- 
sant is dat de lange-termijneffecten van het vroe- 
ge verlies van één of beide ouders beperkt lijken 
te zijn. Hun situatie onderscheidde zich niet van 
die van degenen die in zogenaamde 'intacte' ge- 
zinnen waren opgegroeid. Het traumatische 
karakter van het vroegtijdig overlijden van de 
vader of van de moeder wordt algemeen er- 
kend." Het lijkt er echter op dat de nabestaanden 
op den duur in staat zijn een nieuw evenwicht in 
het leven te vinden. 
Binnen de betreffende studie is een onderscheid 
gemaakt tussen de situatie van degenen voor wie 
het eenoudergezin tijdelijk dan wel blijvend was. 
Verder een onderscheid tussen stiefgezinnen na 
echtscheiding en die na verweduwing. Er waren 
geen verschillen in levensuitkomsten tussen de- 
genen van wie de verweduwde ouder hertrouw- 
de en degenen die in intacte gezinnen waren op- 
gegroeid. Degenen van wie de gescheiden ouder 
hertrouwde bleken minder nadelige gevolgen te 
ondervinden dan degenen van wie de opvoeden- 
de ouder na echtscheiding alleen bleef. 
Opgemerkt moet worden dat voor de bestudeer- 
de cohorten ouderlijke echtscheiding en onge- 
huwd moederschap buitengewone gebeurtenis- 
sen waren. Toen zij opgroeiden - het betreft de 
eerste decennia van deze eeuw - was echtschei- 
ding nog zeer ~i tzonderl i jk ,~~ terwijl het overlij- 
den van ouders, met name dat van de moeder, 
vaker voorkwam dan nu.23 Concreet houdt dit in 
dat dergelijk onderzoek naar lange-termijneffec- 
ten de effecten van zeer uitzonderlijke gebeurte- 
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nissen betreft. Wellicht vinden we lange-termijn- 
effecten juist omdat de gebeurtenissen betrekke- 
lijk uniek waren en omdat de betrokkenen zich in 
een relatief geïsoleerde positie bevonden. Het is 
onzeker of vergelijkbare lange-termijneffecten ook 
bij jongere cohorten aangetroffen zouden worden. 

- huwelijksgeschiedenis 
Welke samenhangen zijn er tussen de huwelijks- 
geschiedenis en het welbevinden op latere leef- 
tijd? De huwelijksgeschiedenis zegt ten eerste 
iets over de beschikbaarheid van een partner; het 
belang van die relatie is veelvuldig aangetoond. 
De huwelijksgeschiedenis zegt echter meer. 
Onder degenen met een partner, geeft de huwe- 
lijksgeschiedenis aan of het een eerste of vervolg- 
huwelijk betreft en daarmee wordt een indruk 
verkregen van een mogelijke complexiteit aan fa- 
milierelaties (kinderen uit verschillende huwelij- 
ken, stiefrelaties, enz.). Onder degenen zonder 
partner geeft de huwelijksgeschiedenis aan waar- 
om die persoon afwezig is. Betreft het een nooit- 
gehuwde, iemand die gescheiden is, een verwe- 
duwde? Als laatste geeft de huwelijksgeschiede- 
nis een indruk van de stabiliteit dan wel veran- 
dering in het leven van de oudere. Is de persoon 
altijd alleenstaand geweest en gewend om de 
eigen boontjes te doppen? Of is die persoon re- 
cent alleen komen te staan? 
Uit een studie van Dykstra en De Jong-Gierveld 
is naar voren gekomen dat de huwelijksgeschie- 
denis sterk bepalend is voor patronen van infor- 
mele en formele hulp, dat wil zeggen, hulp bij 
functionele beperkingen (persoonlijke verzor- 
ging, hulp in de hui~houding).'~ Ten eerste vor- 
men de resultaten een bevestiging van wat zo 
vaak gevonden is: een hiërarchie inzake de infor- 
mele ~teunverlening.'~ Als een partner aanwezig 
is, is die persoon de belangrijkste bron van hulp 
en bij afwezigheid springen de kinderen in. Uit 
het onderzoek bleek echter dat de laatste regel 
conditionering behoeft: kinderen springen vooral 
in als de ouders niet gescheiden zijn. Geschei- 
denen verkrijgen minder vaak hulp van hun kin- 
deren, en dat geldt in het bijzonder voor geschei- 
den  vader^.'^ 
Verder laat de betreffende studie zien dat de sa- 
menhang tussen informele en formele hulp va- 
rieert naar de huwelijksgeschiedenis van de be- 
trokkene. Over het algemeen betekent de aanwe- 
zigheid van kinderen onder partnerlozen dat 
minder een beroep gedaan wordt op formele 
hulp. Onder gescheidenen blijkt dat echter inge- 
wikkelder te liggen. Binnen deze groep blijkt het 
relevant te zijn binnen welk huwelijk de kinderen 
geboren zijn: binnen het huwelijk dat door mid- 
del van echtscheiding is beëindigd of binnen een 
vervolghuwelijk. Gescheiden mannen hebben 
vaker dan hun vrouwelijke lotgenoten de optie 

van een tweede huwelijk. Voor hen blijken vooral 
kinderen uit het nieuwe huwelijk een bron van 
steun te zijn. Hun aanwezigheid betekent dat 
mannen minder een beroep doen op formele 
hulp, terwijl kinderen uit het eerste huwelijk 
geen rol van betekenis spelen. Bij gescheiden 
vrouwen zien we het omgekeerde: zij maken 
mindere gebruik van formele hulp als ze kinde- 
ren uit het eerste huwelijk hebben. Bij hen is er 
geen samenhang tussen de aanwezigheid van 
kinderen uit een nieuw huwelijk en het gebruik 
van formele hulp. Het lijkt erop dat gescheiden 
vaders er niet in geslaagd zijn een goede band te 
behouden met de kinderen uit het eerste huwe- 
lijk. Gescheiden moeders wel. De resultaten lij- 
ken een weerspiegeling te zijn van de standaard 
voogdijregelingen, waarbij kinderen, zeker voor 
de generaties waarover hier gesproken wordt, 
aan de moeder werden toegewezen. 

- arbeidsgeschiedenis 
Door velen wordt generaliserend gesproken over 
dé financiële omstandigheden van dé ouderen in 
Nederland. Geheel ten onrechte wordt er dan 
vanuit gegaan dat de ouderen een homogene ca- 
tegorie vormen. Ten eerste hebben oudere man- 
nen gemiddeld een hoger huishoudensinkomen 
dan vrouwen, en zowel mannen als vrouwen met 
een partner hebben gemiddeld een hoger huis- 
houdensinkomen dan hun alleenwonende sekse- 
genoten. Verder blijken inkomensverschillen 
sterk samen te hangen met de arbeidsgeschiede- 
nis.27 Onder oudere mannen blijkt allereerst een 
significant verschil in huishoudensinkomen te 
bestaan tussen de (relatief) kleine categorie van 
mannen die op of na hun 65ste betaald werk ver- 
richtten (voor het merendeel betreft het 'profes- 
sionals') -zij hebben verreweg de hoogste inko- 
mens- en de niet meer werkenden. Overigens 
kwam het vroeger vaker voor dat mannen ook na 
de officiële pensionering bleven doorwerken, een 
gegeven dat ook in NESTOR-LSN werd geconsta- 
teerd.'Wnder oudere cohorten was het aandeel 
mannen dat na het 65ste levensjaar een betaalde 
baan had groter dan onder jongere. Onder de niet 
meer werkende mannen is er een significant ver- 
schil in huishoudensinkomens naar de leeftijd 
waarop men de arbeidsmarkt heeft verlaten: een 
later afscheid resulteert in een hoger gemiddeld 
huishoudensinkomen. Onder de alleenwonende 
mannen is er een kleine categorie die vóór het 
50ste jaar de arbeidsmarkt heeft verlaten; dit is 
voor mannen een uitzonderlijke situatie die zich 
ook hierdoor onderscheidt dat deze mannen een 
gemiddeld erg laag maandelijks inkomen hebben 
(wellicht vroegtijdig medisch afgekeurde man- 
nen?). Overigens is het aantal mannen dat nooit 
de arbeidsmarkt heeft betreden verwaarloosbaar 
klein. 
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Voor vrouwen die samenwonen met een partner, Terugblik en vooruitzichten 
blijkt het eigen arbeidsverleden een onderge- De grootschalige empirische studie heeft belang- 
schikte en niet significante rol te spelen. rijke resultaten opgeleverd. Diverse stereotypen 
Klaarblijkelijk is het persoonlijk inkomen (dan over ouderen zijn onderuit gehaald dan wel ge- 
wel het totaal aan aanvullende pensioenuitkerin- nuanceerd. Gebleken is dat ouder worden men- 
gen) van de man van zodanig grote betekenis sen niet degradeert tot alleen maar ontvangers 
voor het totale huishoudensinkomen, dat de van sociale steun. Op basis van de retrospectieve 
eventuele inbreng vanuit een arbeidsverleden levensloopgegevens werd bevestigd dat het le- 
van de vrouw minder relevant is/was. Voor al- vensloopperspectief van eminente waarde is voor 
leenwonende vrouwen ligt de situatie anders. 
Gemiddeld gekenmerkt door een lager huishou- 
densinkomen, zijn er verder verschillen gerela- 
teerd aan het eigen arbeidsverleden van deze 
vrouwen. Alleenwonende vrouwen die nooit ac- 
tief zijn geweest in betaalde beroepsarbeid, heb- 
ben gemiddeld de laagste inkomens te besteden, 
evenals vrouwen die weliswaar ooit betaald werk 
hebben verricht, maar zeer vroeg -voor het 20ste 
jaar- weer de arbeidsmarkt hebben verlaten. 
Naarmate alleenwonende vrouwen, die destijds 
actief waren in betaalde banen, op latere leeftijd 
zijn uitgetreden, is het gemiddeld te besteden 
huishoudensinkomen hoger. In deze categorie 
van alleenwonende vrouwen treffen we onder 
meer aan: de nooit getrouwde (hoofd-)verpleeg- 
kundige, lerares middelbare school en dergelijke, 
die met hun jarenlange inzet op de arbeidsmarkt 
-als gevolg van de niet optimale pensioenregelin- 
gen voor vrouwen uit de betreffende generaties- 

het inzicht in het proces van ouder worden. 
Ook in de komende jaren zal de rijkdom van het 
LSN-materiaal nog van zich doen spreken. Er zijn 
nog drie proefschriften in ontwikkeling. Op korte 
termijn verschijnt een proefschrift over buurtnet- 
werken van ouderen. Daarnaast wordt nog een 
proefschrift geschreven over reciprociteit in rela- 
ties en op basis van een longitudinale deelstudie 
is een proefschrift in voorbereiding over aanpas- 
sing aan verweduwing. 
In het eerste jaar van de uitvoering van het LSN- 
onderzoek werd met de aan de Vrije Universiteit 
parallel in uitvoering zijnde Longitudinal Aging 
Study Amsterdam (LASA; gefinancierd door 
Min. van VWS) overeengekomen dat deze longi- 
tudinale studie zou voortbouwen op de LSN- 
steekproef. Bovendien zou voor het sociale deel 
van LASA het LSN-netwerkmeetinstrument 
overgenomen worden. Op deze manier is de af- 
gelopen jaren een longitudinaal databestand leef- 

echter nog steeds onder het inkomensniveau blij- vormen en sociale netwerken van ouderen opge- 
ven van hun mannelijke collega's. Het gemiddeld bouwd. In de jaren 1998/99 wordt daaraan nog 
inkomen waarop alleenwonende mannen maan- een waarneming toegevoegd zodat in de komen- 
delijks kunnen rekenen, is hoger dan het gemid- 
deld inkomen van alleenwonende vrouwen, zelfs 
wanneer een langdurige arbeidsmarktparticipatie 
werd gerealiseerd. 
In het betreffende artikel wijzen De Jong- 
Gierveld en collega's erop dat politiek Nederland 
zich ten onrechte niet realiseert dat aan de fragie- 
le financiële positie van de alleenstaande oudere 
vrouw voorlopig nog geen einde zal komen. 
Weliswaar neemt de arbeidsmarktparticipatie 
van vrouwen sedert omstreeks 1970 nog aanzien- 
lijk toe en blijven meer en meer vrouwen met 
kinderen doorgaan in de verworven banen. 
Anderzijds beëindigen nog steeds grote aantallen 
vrouwen hun beroepsarbeid op het moment van 
de geboorte van het eerste of tweede kind: dit 
geldt met name voor de laag opgeleide vrouwen. 
Gegeven de minder-optimale pensioenrechten 
die voor (part-time) werkende vrouwen zijn weg- 
gelegd, en gegeven de kans op versnipperde, on- 
derbroken en relatief korte perioden van deelna- 
me aan betaalde arbeid, zal tot in de verre toe- 
komst een groot deel van de oudere vrouwen te 
maken hebben met financiële zorgen wanneer zij 
alleen (komen te) staan. De term 'feminisering' 
van de armoede blijkt daarmee geldigheid te heb- 
ben voor oudere alleenwonende vrouwen. 

de jaren de verandering van leefvormen en socia- 
le netwerken onder ouderen intensief bestudeerd 
zullen gaan worden. Bijzondere aandacht zal 
daarbij uitgaan naar de sociaal-economische en 
sociaal-geografische aspecten. Daarnaast is het de 
bedoeling een deelprogramma te ontwikkelen 
dat toegespitst gaat worden op de systeemken- 
merken van de sociale netwerken. 
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Beide auteurs hebben zoveel mogelijk materiaal over 
dood en sterven bij elkaar gezocht. Waarom ze dat 
deden en voor wie, wordt niet echt duidelijk; mis- 
schien als inspiratiebron voor schrijvers? Of omdat 
sterven 'een schier onuitputtelijk onderwerp' is, zoals 
zij in hun voorwoord zeggen. Wanneer je dus geïnte- 

resseerd bent in allerlei vormen en soorten van ster- 
ven, kom je in dit boek aan je trekken. Vanaf het uit- 
sterven van dinosaurussen tot aan wiegendood en 
dood door een atoombom, komen aan de orde. Zestien 
verschillende hoofdstukken met vaak nogal bizarre ti- 
tels, zoals: Broodje 'brain', dat over kannibalisme gaat. 
Of 'Dichtgenaaide kaken' over levend begraven wor- 
den. Nou ja, voor f 32,50 en een uurtje lezen, weet je 
heel veel meer over het sterven. En dat zal wel de be- 
doeling zijn van dit boek. 
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