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STELLINGEN

De uitkomsten van het onderzoek dat in dit proefsehrift
wordt beschreven maken het aannemelijk dat è betekenis
van overeenkomsten en verschillen tussen buren is over-
schat. Noch ten aanzien van demografische kenmerken als
leeftijd en sociaal-ekonomisch niveau, noch ten aanzien
van opvattingen over bijvoorbeeld kinderopvoeding, de

rol van de vrouw en fatsoen maakt het uit voor het welbe-
vinden of men een kenmerk met zijn buren deelt dan wel
van hen afwijkt.

In het algemeen lijkt de mentale gezondheid niet te wor-
den beïnvloed door kontakten met buren.

Het bestaan van flatneurose noet worden betwijfeld.
ACKERI'IANS, E., et al. l{onen en.welbevinden; een evaluatie van sociaal-

medische onderzoekspublicaties over het verbend tussen beide. Lei-
den, NIPG/TN0, 1974..

DANZ, M.J., & J. LENGKEEK. Leveó met wie je woont; een onderzoek naer r.o-
nen en welbevinden in de sehakelflats te ÍJsselstein. Leiden, NIPG/
TNo.1979.

Het feit dat buitenlandse werknemers relatief weinig ge-
bruik maken van de Nederlandse gezondheidszorgvoorzienin-
gen kan niet worden opgevat als indikatie van een rela-
tief goede gezondheid.
H00LB00M, H. l,4ogelijkheden van bedrijfsgeneeskundige begeleidirg van bui-

tenlandse werknemers. (in prep.).

Daar waar artsen onderzoek verrichten op het grensgebied
van medische en sociale wetenschappen, manifesteert zich
nogal eens een tekort aan methodologische kennis.
ACXERMANS, E., et al. Wonen en welbevinden; een evaluatie van sociaal-

medische onderzoekspublicaties over het verband tussen beide. Lei-
den, NIPG/TN0, 1974.
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De meeste gemeenten zijn onvoldoende toegerust on

werk van stedebouwkundige bureaus te beoordelen.

Bij de ontwikkeling van nieuwbouwplannen wordt het
staande landschap vaak ten onrechte genegeerd.
SERVICETEAM V00R W0NING EN W00NMILIEU. lloe het ook anders kan: een plei

dooi voor beeldvorming bij de voorbereidirq van het globaal
mingsplan. Den Haag, Provincie Zuid-Ho1land, '1980.

De prognoses over de gebruikswaarde van rrestruimtenl

nieuwbouwplannen zijn meestal te optimistisch.

9. Het zuinig leren ungaan met energie kan worden ve

kelijkt door opvallend werkende verbruiksmeters een

vallende plaats in de woning te geven.

Stellingen behorend bij het proefschrift van M.J. Danz: Buren,
een onderzoek naar de invloed van overeenkomsten en verschillen
tussen buren op het welbevinden.
Leiden, '1981.
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1. VÍONEN EN GEZONDHEID

1.1 Inleiding

De gedachte dat het wonen van invloed is op de gezondheid is
zeker nieL nieuw. Er bestaat echter, ondanks het feit dat er op

dit terrein veef onderzoek verrichL is, nog steeds grote ondui--

delijkheid over de vraag welke aspekten van de woonsituatie
(mede) verantwoordelijk zijn voor het vóórkomen van bepaalde

gezondheidsstoornissen. De meesLe overeenstemming bestaat over

de negatieve invl-oed van sommige 'Lechnische tekortkominqen'
van woning en woonomgeving op een aanLaf lichamelijke klachten.
Het ontbreken van qoede saniLaire voorzieningen verhoogL de

kans op maagdarmstoornissen (Brilten, Brown & Altman, 1940;

Britten & Altman, 1941; Britten, 1942). Vocht bevordert het op-

treden van ademhalingsklachten (Varekamp & Voorhorst, 1961;

Varekamp & Leupen , 1973). Te veel mensen in te beperkte ruimten
( 'crowding') kan Leiden tot tubercul-ose (Stein , 195O; Stein,
'1954; tsenjamin, 1953; lowell, 1956).
Lasti-ger is het duidelijke konklusies te verbinden aan onder-
zoek waarbij de gezondheid van bewoners di-e in een 'qoede'
huisvestingssituatie verkeren vergeleken wordt meL die van be-

woners in een 'sfechte'. Wilner et al. (lgeZ) merken naar aan-

leiding van een inventarisaLie van Amerikaans en Europees on-

derzoek naar de refalie wonen - gezondheid op:

"the findings of these studies showed a marked positive
associat.ion between housing and healLh, poor housing cor-
relaLing with poor health, better housing with better
healLh.rl
(p.7)

ZLj wijzen er echter op dat hel onderscheid tussen'poor
housing' en. 'better housing' meestal op ongenuanceerde wijze
tot st.and wordt gebracht..
Vee,l onderzoek van dit type kwam voort uj-t een grote bezorgd-
heid met de zeer slechte woonsituatie van tslumt-bewoners. Het

voornaamste doel dat men zich stelde was de ogen van beleid-
voerders te openen.



Mertcjn (1948) en Selvin (1951) geven onderzoek van dit type de

naam 'social bookkeeping' .

"It was devoted to qross and uncritical correlations
between something called ,rbad housing't - typically
meaning either sfum areas with hlgh frequency of substan-
dard housing or household groups living in substandard
housing - and a series of social morbidities: j,11iteracy,
erime, juvenile delinquency, hlgh mortali,ty rates, pov-
erty, public relief cases, illegitimacy, venereaf dis-
ease. Yet the long and stlll continuing series of reports
showing uniformly that sfum areas with their defective
housing, are characterised by these social morbidities
have seldom shown the role played by speclfiable aspects
of substandard housing."
(Merton, 1948, p.161)

Naast het bezwaar dat het op basis van dergelijke gegevens on-
mogelijk is te konstateren welke aspekten van de woonsi-tuatie
dergelj,jke 'socia.l morbidities' veroorzaken schort er onder-
zoekstechnisch nog wel meer aan. Bewoners van 's-l-ums' wijken op
allerlei kenmerken af van mensen die in een betere huisves-
tingssituatie verkeren. In slums tref,t men vaker werklozen aan,
onvolJ-edige gezlnnen, mensen die behoren tot een ethnische of
sociale minderheidsgroepering.

voor verschillen in gezondheid en sociale morbiditeit kunnen
met evenveel recht verschillen in achtergrondkenmerken als ge-
zinssltuatie, sociaal-ekonomisch niveau, oplelding, ethnische
groepering verantwoordelijk worden gesteld. De onderzoeksuit-
komsten staan voor taffoze heri.nterpret.atles open.

Ook al omschrijven de 'sociaf bookkeepers' slechte woonsitua-
ties niet duidelijk, er lijkt daarover wel een zekere mate van
overeenstemming te bestaan.
Na de tweede wereldoorlog echter worden studies gepubliceerd
waaruit kan worden af,geleid dat ook in woonbuurten d-ie gebouwd
zijn volgens de dan heersende architektonische en stedebouwkun-
dige opvattingen, de gezondheid van de bewoners nlet. is wat men
er onder dergelijke kondities van zou verwachten (onder andere
Martin, Brotherston & Chave , 195't; l,íi1ner et al ., 1962; Taylor
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& Chave, 1964; Hird, 1966; Sainsbury & Collins) 1966). Bouw-

technisch valt er op deze woningen weinlg aan te merken en de

buurten zijn relatief ruim opgezet. Het zijn nu ook minder de

lichamelljke klachten die door de onderzoekers worden belicht.
Vooral de geestelijke gezondheid, en dan met name psychoneuro-

tische klachten, is onderwerp van onderzoek. Een enkele onder-

zoeker betrekt ook psychosen bij zijn studie (Taylor & Chave,

1964). In een ander opzlcht vert.onen deze meer recente publlka-
ties overeenkomst met die van de 'socia1 bookkeepers'. Er wordt

door de meesten nauwelljks een poging ondernomen te beschrijven
waarin de buurten die met elkaar worden vergeleken, verschilJ-en

en de gevonden verschillen i-n qezondheid daaraan te relateren.
Wel zijn de onderzoekers meer gespitst op het efimlneren van

variabelen die ni.et met de woonsituatie zelf te maken hebben,

maar wel veranLwoordelijk zouden kunnen zijn voor verschillen
in gezondheld. De literatuurstudies van het Nederlands Insti-
tuut voor Praeventieve Gezondheidszorg (Ackermans et al., 1914,

1915), waarin het wetenschappelijk onderzoek naar de relaLle
wonen - gezondheid wordt geëvalueerd, tonen aan dat ondanks

dergelijke onderzoekstechnj-sche verbet.eringen herinterpretatle
van de onderzoeksuitkomsten zeer wef mogelijk is.
Woononderzoek 1s nu eenmaal- lastig te verrichten als manipula-
tief experiment waarbij alle faktoren in de hand kunnen worden

gehouden.

Studies naar de relatie wonen - gezondheid vallen dan ook zon-

der uitzondering in de kategorie 'ex post facto' onderzoek.

Daarbij worden kondities zoals ze bestaan onderzochL. Water-

dichte bewijzen kunnen op die manler niet. worden gefeverd.
Naarmate echter vaker in kwalltatlef goede onderzoekingen die
onafhankelijk van e.Ikaar zljn opgezet' een bepaald resultaat
wordt bevestlgd, neemt de bewijskracht toe (Kerllnger, 1970).

Ackermans et al. (1914, 1915) brengen naar voren dat aan een

verzamelj.ng van storende faktoren door praktisch alle onderzoe-

kers van het verband tussen wonen en gezondheid voorblj wordt
gegaan. Steeds vaker brengt. men de mogelijke invfoeden van de

sociale woonsituatle onder de aandacht (bijvoorbeeld Gans,

1967; Michelson, 197O; Grunfeld, 1910, 1914, 1976; De Boer-
d'Ancona , 1911) .



De suggesties die door deze auteurs worden gedaan impliceren
dat de sociale woonsituatie (bijvoorbeeld de socj-ale samenste.l-
ling van de bewoners, de verhoudingen tussen buren) wel eens
belangrijker zou kunnen zijn dan de ruimtelijke woonsltuatie
waarin men verkeert (bijvoorbeeid de aard van de behuizing, het
woningtype, het voorzieningenniveau).

Het onderzoek waarvan hier verslag wordt. gedaan is opgezet met
het doel lnzicht te krijgen in de invloed van de sociafe woon-
situatie op het weltrevinden.
In dit eerste hoofdstuk wordt eerst de literatuur over heL ver-
band tussen de woonsituatie en de geesterijke gezondheid samen-
gevat. Zowel het wetenschappelijke onderzoek als een aantaf be-
schouwende publikaties komen daarblj aan de orde. 0mdat met na-
me in de beschouwende literatuur blj herhalinq wordt qewezen op
het belang van sociafe kontakten in de woonomgeving wordt ook
aan dit onderwerp aandacht besteed.
Tot slot van dit hoofdstuk wordt de onderzoeksvraagstelling ge-
lntroduceerd.

1.2 Het verband tussen wonen en eesteli ike ezond-
heid

Onderzoekingen waarbij gepoogd wordt de kwaliteit van de woon-
si"tuatie in verband te brengen met de gezondhei,d, betrekken
daarbij aanvankefijk maar zelden de geestelijke gezondheid. Uit
een overzlcht van de onderzoeksliteratuur van 1919 tot 1g5l
(zie wllner et af., 1962) valt op te maken dat van de 40 stu-
dies er 24 de lichamelijke gezondheid betreffen, 1i zích bezig
houden met misdaad en sociale adaptatie en srechts J met aspek-
ten van geestelijke gezondheld.
Met de opkomst van de psychi-atrische epidemioloqie wordt het
verband tussen wonen en geestelijke gezondheid nadrukkelijker
onder de aandacht gebracht. In navolging van Faris en Dunham
(1939) zijn er ve-len geweest die vormen van psychopathologie in
verschillende stadsdistrikten bekeken. Kasl & Harburg (1915)
merken op dat men zich i.n verreweg de meeste gevallen beperkt
tot het signaleren van verschillen in vóórkomen, terwijl pogln-
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gen om die verschillen in verband te brengen meL aspekten van

de stedelijke omgeving achterwege blijven. Kasl & Harburg on-

oerkennen dat ook dergelijke infornratie zijn nut heefL. Dit
soort qegevens oiedt een goede crasis voor het tplannen' van

voorzieningen op het gebred van de geestelijke gezondheid. Het

volgenoe ciLaat verwoordL hun voornaatnsle krtti-ek:
"What is clear is Lhat, so far, ecological analysis have

not illurninated anytning about tne eliology of menLal ill-
ness and that t.heir resulLs have been subjecled to a

plethora of interpreLations."
(p. 26e)

De analyses van de (psychiat-rische) epidemiologen zijn veelal
gebaseerd op gegevens van'boven-individueelr niveau: Lruurten,

stadsdistriklen en'censustracts' worden gekarakteriseerd in
termen van onder andere voorzieningenniveau, kwaliteiL van de

huisvesting, bevolkingsopbouw. Dit soort data, uitgedrukl in
gerniddelden, wordt vervolgens in verband gebrachL met vormen

van geregistreerde morbidilelt, zoals opnamefrekwentie in psy-
chiaLrische i-nrichtingen. De interpret-atie van de korrelaties
is echter verre van eenvoudig. Riskant wordt hel wanneer men de

resuftaten wil verLalen naar het individuele niveau (Robinson,
'l 950; rlannan, 197O; Drop, 1979).
Gilles (1914) wijst er bijvoorbeeld op daL men uit het feit dat
er meer krlminaliteit voorkomt naarmaLe er in een wijk meer

hoogbouw is gerealiseerd, niet mag konkluderen dal onder hoog-

bouwbewoners meer misdaoigers voorkomen. Publikaties op het ge-

bied van de psychiatrische epidemiologie bieden onvoldoende in-
zicht omtrenL cie relatie wonen - geestelijke gezondheid. In het
oncjerstaande overziclrt blijven ze buiten beschouwing.

Ackermans et al. (1914) onderscheiden twee thematische kaLego-
rieën binnen het onderzoek dat zich bezig houdt met het verband

tussen wonen en gezondheid. Enerzijds zijn er studies waarin
oude woonsiLuaties worden vergeleken met nieuwe, anderzijds
worden er vergelijkingen getrof,fen mel woonhoogt.e als onafhan-
kelijke variabele. 0ok hier zu.Ilen wij deze indeling hanteren.

Oude en nieuwe woonsituaties
In het voorgaande wezen we erop dat in het algemeen t.er opera-
tional-isering van de onafhankelijke variabele, de woonsituaLie,



zeer globale onderscheidingen worden gehanteerd.
Martin, Brot.herston & Chave (1951) vergelljken de geestelijke
gezondheld van bewoners van een n-ieuwe wijk met het landelijk
gemlddelde. Taylor & Chave (1964) vergelijken een nieuwe buurt
als representant van een 'unplanned communlty' met een nieuwe
stad ( 'planned community' ) .

Wilner, Wa1k1ey, Pinkert.on & Tayback (1962) houden zich bezig
met een vergelijking van s-Iumbewoners met. bewoners van een

nieuw woningbouwprojekt. Hare & Shaw (1965) verrichten een on-
derzoek waarin een oude buurt wordt vergeleken met een nieuwe
buurt. De verschillen tussen de woonsituat.ies die met elkaar
worden verge-Ieken worden niet altljd even goed geëxpliceerd.
Soms lijkt het aksent te liggen op de bouwtechnlsche kwaliteit
(bijvoorbeeld Wilner et al., 1962), soms op milieufakLoren zo-
als stank, een vervullde rivier, etc. (Hare & Shaw, 1965).
Verschillen in geestelijke gezondheid tussen de brewoners van
verschillende lokatles worden gevonden door Martin, Brotherst.on
& Chave (1957) en door Taylor & Chave (1964). De eersten kon*
stateren dat. psychoneurotische stoornissen bij bewoners van een
nieuwe wijk vaker vóórkomen dan men op grond van hel landelijk
gemiddelde zou verwacht.en. Hierbij moet echter worden opgemerkt
dat een groot aantaf fakloren in diL onderzoek niet onder kon-
trole is gehouden. De poly-interpretablJ.iteit van deze studie
is dan ook groot.
Taylor & Chave (1964) konkluderen dat er wat neurosen betreft
geen verschiffen bestaan tussen bewoners van 'planned com-

munlLies' en runplanned communities' . Psychosen komen in de

nieuwe stad (rplanned community') echter minder vaak voor: goe-
de sociale planning kan volgens deze auteurs het vóórkomen van
psychosen reduceren. Met name suggereren zij a1s re.levante on-
derdelen van een dergelijke planni.ng: onderwljsvoorzieningen,
werkomstandlgheden en mogelijkheden voor aktieve rekreatie.
Wilner et al. (1962) en Hare & Shaw (1965) komen tot de konklu-
sie dat er geen verschillen in geestelijke gezondheid best.aan
tussen de bewoners van de door hen onderzochte lokati-es.

Het zal duidelijk zijn dat op basis van deze onderzoeki.ngen
geen harde uitspraken te doen zijn over aspekten van de woonsi-
tuatie die de geeslelijke gezondheid beïnvloeden hetzij in ne-
gatieve, hetzij in positieve zin. De resultaten kunnen zonder
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ui-tzondering ook op een andere wijze verklaard worden (zie
Ackermans et al. , 1914). Evenmin wijzen de onderzoeksuitkomsten
1n dezelfde richtinq.

Woonhoogte

De hiervoor besproken onderzoekingen zijn opgezet vanuit uj-t-
eenlopende veronderst.ellingen over aspekten van woonsituaties
di.e de geestelijke gezondheid negatief beïnvloeden. WaL de aard
van de verwachtingen betreft is er redelijke overeensLemming
onder di-egenen die de invloed van woonhoogte op de geestelijke
gezondheid bestuderen.
Deze onderzoekers gaan ervan uit dat het wonen in hoogbouw ne-
gatief werkt op de geestelijke qezondheid en/of dat de lnvloed
negaLiever is naarmaLe men hoger woont. Een verklaring voor het
veronderstefde verband blijft meestal achLerwege.
De oudste onderzoekingen op dlt terrein zijn uitgevoerd door
Engelse artsen (Httdr 1966; Fanningr 196l). In NederLand heeft
vooraf het onderzoek van Fanning veef aandacht gekregen (zte
onder andere Lamberts & LamberLs, 1969). Nederland is rulm ver-
tegenwoordigd met onderzoekingen van Reverda & Danz (lgll);
Klep (1912); Gie1, Jessen & Ormel (1915); Knipschild (lne1;
Danz & Lengkeek (1979); Motl van Charante (1980). De methodolo-
gische kwalit.eit van de verschillende studies loopt sterk uit-
een (zie Danz & Nieuwenhuijse, 1915). De relatief goede onder-
zoekinqen zijn echter in hun resu,ltaten niet eenduidig: Fanning
(1961 ) konkludeert bijvoorbeeld dat de psychische gezoncil-ieid

van flatbewoners aanmerkelljk minder goed 1s dan die van bewo-
ners van eengezinswoningen en dat er een negatief verband be-
staat lussen woonhoogte en de psychlsche gezondheid. Zijn op-
volger, Moore (1914) vindt bij zljn onderzoek op dezelfde loka-
tle geen signif,ikante verschillen. 0verlqens is qebleken dat
het onderzoek van Fanninq minder'sterk'is dan het door velen
is afgeschilderd. Kwalifikaties afs "an impeccable comparative
study" (Lancet.,1912, p.674-5) en "the best st.udy from a scien-
tific point of view" (Moore, 1914) lijken op basis van een

briefwisseling met Fanninq en Moore zeker overtrokken (zie Danz

& Nieuwenhuijse , 1915 ). Uit deze korrespondentie blijkt dat ge-
twijfeld kan worden aan de bewering dat de woningtoewi.jzing
'random' heeft plaatsgevonden. Julst die random-toewijzlng
vormde blj de motiverlng van dergelijke kwalifikaties een es-



sent. ieel punt .

Daarmee wordt de equivalenLj-e van de onderzoeksgroepen, flatbe-
t^toners en bewoners van eenqezinswoningen, dubieus. 0p basis van

deze informatie verliest het onderzoek van Fanning veef van

zijn overtuiglngskracht.
De meest recente publikatie op dit gebied is van Moll van Cha-

rante (1980). Uitgangspunt voor het betreffende onderdeel van

zijn onderzoek is de volqende overweqing:

"Psychoneurotische klachten kotren op flats vaker voor dan

in andere woonvormen, met name bij moeders met jonqe kin-
deren en ook hier: loenemend met het st.ijqen der woonl-a-

gen (Fanninq) . "
(p.1te)

De auteur vat de resultaten die betrekkinq hebben op het ver-
band tussen woonhoogte en qezondheid a.ls volgt samen:

"Na de verhuizing was er sprake van lnvfoed van woonhoogte

op de verschillende gezinsleden zelf. Deze kwam onder

meer tot uitlnq in enkele gezondheidsaspecLen 1.c. lucht-
weginfecties en meer vaqe klachten van nerveuze of veqe-

taLieve aard. "
( p.205 )

Moll van Charante baseert deze konklusie op longitudinaal on-

derzoek onder de bewoners van een flat.gebouw met. dertlen u/oon-

1agen. Gedurende een periode van twee jaar verzamelde hij ziek-
tegeqevens van ruim 160 gezinnen. Daartoe werden door de huis-
vrouwen dagboekformulj-eren inqevuld waarin ze voor zichzelf en

voor de gezinsleden bijhielden waL zich aan klachten, ziekLen
en ongemakken voordeed. In dlezelfde periode werd door de huis-
vrouwen driemaal een vragenlijst ter meLing van neuroticisme
ingevuld (de ABV van Wllde (1963)).
De ABV levert twee indikatoren voor neuroticisme op: de N-score
en de NS-score. Dankzij heL longitudinale karakter van het on-

derzoek konden ook analyses worden uitgevoerd die betrekking
hebben op veranderinqen in neuroticisme. fen onderscheid is
daarbij gemaakt tussen respondenten meL een stijgende, een ge-

lljkblijvende en een da-Iende score.
Als een laatste indikator beschouwt deze onderzoeker een kate-
gorie klachten, "ABV-achtig" van aard, die door de vrouwe-Iijke
respondenLen zeLf naar voren zt-jn gebracht ten aanzien van

zichzelf en haar huisgenoten. De auLeur heeft daartoe dle
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klachten bijeengezocht "waarin de symptoomdlagnose een aandoe-

ning suggereerde die min of meer verwant is aan de (on)we]-
zi.jnsmanifestaties, waarnaar in de ABV-tijst wordt gevraagd ter
bepaling van de NS-scores." (p.1?1).
Mo11 van Charante wordt gekonfronteerd met een populatie die
naar een aantal kenmerken onevenrediq over de woonlagen is ver-
deeld. Voora-l de verdeling naar gezinsfase levert problemen op:

gezinnen met jonge kinderen blijken ondervertegenwoordigd op de

bovenste etages. Juist in deze qezinsfase 1s de onderzoeker ge-

interesseerd, zoals blijkt uit het hierboven geciteerde uit-
gangspunt.
De eerste konklusie luidt:

"De NS-score van de huisvrouwen met klnderen zijn in de

loop van het onderzoek in de hoogste woonregionen rela-
tief te hoog gebleven."
( p.1e1 )

De wijze waarop Moll van Charante veranderingen j-n neuroticj,sme
heeft gemeten laat een dergelijke konklusie echter niet toe. Er

wordt immers slechts onderscheid gemaakt tussen dalende, ge-
lijkblijvende en stijgende scores. Dat de scores relatief te
hoog zijn gebleven kan op basis van een dergelijke operationa-
lisatie niet worden gekonkludeerd. Er wordt slechts aangetoond
dat er onder de tien vrouwen die op de hoogste etages wonen

('l0e tot en met 1)e etage) relatief veel zijn met een NS-score
die stablel is vergeleken met de bewoonsters van de etages 5

tot en met 9.
Uit de gepresenteerde korrelaties krljgt men zelfs de lndruk
dat vrouwen, ook vrouwen met kinderen, een lagere score hebben
(minder neurotisch zijn) naarmate ze hoger wonen.

De tweede konklusie wordt als volgt geformuleerd:
'rl4oonachtlg boven de 4e woonlaag hadden de gezlnsleden
(exclusj-ef huisvrouwen) uit gezlnsfase 2 (jonge kinderen)
meer ABV-achtige aandoen-ingen in hun meldingen dan de ge-
zinsleden die lager waren gehuisvest."
(p.1e1)

Opvallend is'dat voor de moeders van de jonqe kinderen de woon-
hoogte geen invloed heeft op het optreden van ABV-achtige
klachten. We wijzen erop dat deze klachten - hoezeer de bena-
ming ook het tegendeel suggereert - met de neurotische labili-
teit zoafs die wordt gemeten met de N- en de NS-score van de



ABV, nauwelijks iets Le maken hebben: de korrelaties die wotden
gepresenteerd liggen rond de .10.
De konklusie van Moll van Charante dat woonhoogte invloed heefL

op nerveuze klachten, wordt door de resultaten onvoldoende on-
dersteund.
Het felt dat ln de overige studies die methodologisch relatief
goed zijn geen signifikante verschillen worden aangetroffen
maakt het bestaan van een verschijnsel als 'flatneurose' on-
waarschijnlijk.

1.3 Socj-ale kontakten in de woonomgeving

Verklarj-ngen voor de wijze waarop de woonsituatie de geeslelij-
ke gezondheid zou beïnvloeden, worden in de betreffende onder-
zoekspubllkaties maar ze)-den gegeven.

Wilner et al.(1962) wijzen er in hun onderzoeksverslag op dat
psychologische veranderingen, dle wellicht zouden optreden bij
mensen die vanuit s-Iums verhuisd waren naar nieuwbouw, waar-
schijnlijk niet het gevolg zijn van specifieke efementen van de

verbeterde woonsituatle:
"Rather, 1f chanqes occurred they were seen as stemming

from a number of secondary factors, perhaps eventually
emerging in a sort of cumulative effect."
(p.ro)

Een vergelijkbaar standpunt treft men aan bij Taylor & Chave
(1964) die de effekten van een goede 'planned community' als
vo1gt. verk.l-aren:

"By conventiona-l standards, a new town is a good society.
It is happy and healthy. Its families have good homes.

Its children have good schools, work is varied and cfose
at hand. l,,lorking conditions are good. There are wide
facilities for active recreation. The ordlnary strains of
industrlal urban li fe are reduced to a degree not
achleved in unplanned communities. I f, therefore r psy-
chosis is the psychiatric reacLion to intolerable strain
it is not surprislnq that in a new town the incidence of
psychotic illness should be reduced."

$.127 en volgende)
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Anderen zoeken een verklaring voor het verband t.ussen wonen en

geestelijke gezondheid bij veranderingen in de sociale relaties
dle men onderhoudt . Zo baseren Martin, BroLhersLon & Chave
(1951) hun verwachtingen dat de geestelijke gezondheid in nieu-
we buurLen minder goed is dan in oudere op de onderzoeksresuf-
taten van Young & Wilmott (1951). Deze sociologen toonden aan
dat men in nieuwe buurten minder kontakt onderhoudt met familie
en verwanten dan de bewoners van oude wijken. Martin et. al.
veronderstellen dat dit verschijnsel, een afname van het aantal
primalre kontakten, zal -Ieiden tot een toename van psychoneuro-
tische st.oornlssen.
Ook Hi.rd (1966) en Fanning (1961) veronderstellen dat de door
hen gevonden versch-illen 1n psychoneurotische stoornissen sa-
menhangen met aard en aantaf van de sociale relatles. Zij ver-
moeden echter dat het gaat om kontakten in de woonomgeving
zelf .

In de beschouwende l-iteratuur van artsen en sociaaf psychiaters
wordt eveneens het sociaa] kontakt als (mede) verklarende fak-
tor aangeduid binnen de relatie wonen - gezondheid.
In nieuwe buurten zou het aanknopen van (duurzame) kontakt.en
maar beperkt mogeli-jk zijn. De eenzijdige bevolkingsopbouw j-n

nieuwe wijken zou resufteren in te eenzijdige en te weinig ge-
schakeerde kont.akten (Dufr1, 195:; Lieberman & Duhl, 1964; Gré-
goire , 1911). Nieuwe woonsituaties zouden een nieuwe vorm van
met elkaar .leven vereisen (Cohen, 1961 I Frese, 1962),
Soci,ale kontakten in de woonomgeving zijn door velen onder-
zocht. Nauta (lSll) merkt op dat de sociologische llteratuur
over dit onderwerp echter niet excessief is, gemeten aan het
bel-ang dat deze relaties en verhoudingen voor vee_I mensen heb-
ben.0verigens blijkt. juist het onderzoek naar het belanq van
burenkontakten nagenoeg te ontbreken. Aanmerkelijk meer aan-
dacht is besteed aan determinanten van burenkontakt. Vooraf
over de invloed van ruimtelijke faktoren op kontaktpatronen in
de woonomgeving bestaat een aantal- gedegen empirische publika-
ties (Merton, 1948; Festinger, Schachter & Back, 1950; Caplow &

Forman, 195O; Kuper, 195); Whyte, 1956; Case, 1967; Carey &

Mapes, 1972).
In een aantal publikaties is het onderzoek op dit gebied samen-
gevat. en geëval.ueerd (onder andere Darke & Darke , 1969; Michel-
son,1970; Ackermans et a\.,1975).
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De konklusies die men in het algemeen aan dit sortrt overzichten
verbindt zljn betrekkelijk eensluidend.
Het b.Iijkt dat afstand, zowel hemelsbreed gemeten als f,unktio-
nee.l beschouwd (Oe mate van zichtbaarheld en bereikbaarheld)
voor een deef verantwoordelijk is voor het feit of, mensen e.l-
kaar kennen en kontakt met elkaar onderhouden. Een aantal van

de hlerboven genoemde auteurs t.ekent daarbij aan dat het waar-
schijnlijk geacht moet worden dat ook overeenkomsten in bepaal-
de achtergrondkenmerken van de buren van invloed ztjn op het

tot stand komen van kontakten en op de vorm die zorn kontakt
krijgt.

Wanneer, zoals bij Festlnger, Schachter & Back (1950) en Caplow

& Forman (1950) het onderzoek wordt gehouden onder een studen-
tenpopulatie die j-n een groot aanLaf opzichten in een verge-
lijkbare situatie verkeert en een toekomstperspektlef deelt,
dan b11jkt de invloed van ruimtelijke faktoren groot. Is de po-

pulat.ie minder homogeen samengesteld dan speelt nabijhej.d geen

rof van betekenis (Gans, 1967; Carey & Mapes, 1912).
Het inzicht dat niet uitsluitend ruimtelijke faktoren bepalend
zijn voor kontakt.en in de woonomgevlng brengt Michelson (1910)

t.ot de veronderstelling dat ruimtelijke faktoren van belang
zijn als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan. Er dient
sprake te zijn van homogeniteit:

"The residents must be sociall-y homogeneous or think them-

selves so.rl
( p.1Ba )

In een homogene kontekst leidt voor een bewoner "the path of
least resistance' naar diegenen die het dichtst bij zijn. Daar-
naast echter moet aan een tweede vootwaarde worden vofdaan:

"There must be a strong or continued need for mutual
asslstance or contact, such as that among newly arrived
homeowners (partlcularly those with children) lacking
tlme te seek out friendships efsewhere."
( p.186 )

De konklusie van de hierboven samengevatte publikaties over de

determj.nanten van kontakten in de woonomqeving is dat ruimte-
lijke voorwaarden onder bepaalde omstandigheden een belangrijke
rol kunnen spelen. 0vereenkomsten in achtergrondkenmerken lij-
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1,4

ken evenzeer van belang.0p het wetenschappelijk onderzoek dat

hierop is gericht komen we in het volgende hoofdsLuk Lerug.

ProbleemsLelling

Bestudering van de onderzoeksliteratuur over de relat.-ie wonen -
geestelijke gezondheid laat zien dat toL nog toe geen duidelij-
ke aanwijzingen verkregen zJ.jn dat bepaalde aspekten van de 9e-
bouwde omgeving een effekt hebben op het welbevinden. Veronder-
steld wordt dat variatj-es in de socia-l-e woonomgeving voor de

weinig konsonante onderzoeksuit.komsten (mede) verantwoordelijk
zouden kunnen zijn.
0ndanks het feit dat de onderzoekers weinig expliciet zijn over

de manier waarop woonsituaties de geestelijke gezondheid kunnen

beïnvloeden, noemen sommigen aard en aantaf van de sociale kon-

takten in de woonomgeving wef als mogelijke verklaring voor hun

resu]taten.Ook in de beschouwende l-iteratuur van artsen en so-
ciaal-psychialers over dit onderwerp wordt hieraan waarde toe-
gekend. Sociale kontakten in de woonomgeving kunnen, zo blijkt
uit het onderzoek naar determinanten hiervanr voor een deeL aan

aspeklen van de gebouwde omgeving worden toegeschreven. V'lanneer

de bevolkingssamenstelling aan bepaalde voorwaarden voldoet,
dan zul-len aspekten van de gebouwde omgeving een belangrijke
rol vervulfen.
Het. lijkt gezien het bovenstaande van belang de betekenis van

de bevolklngsopbouw voor het welbevinden aan een nader onder-
zoek te onderwerpen. Daarnaasl zal aandacht besteed worden aan

de relatie tussen sociale konLakten in de woonomgeving en wel-
bevinden. We hopen met het materj-aal tevens j-nzicht te krijgen
in de manier waarop de bevolkingsopbouw j-nvloed heeft op aard

en aantal van social-e kontakLen tussen buren.
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2 DE SOCIALE WOONOMGEVING

2.1 inleiding

Beschouwingen over de inrichting van een woongebi-ed bevatten
tegenwoordig bijna altijd opmerkingen over de socia-Ie woonsltu-
atie, gekonkretiseerd ln opvaLtingen over de gewenste bevol-

.kingsopbouw voor dat woongebied.
De explosleve ontwikkeling van de steden in de loop van de ne-

gentiende eeuw bracht het belang van de sociale samenstelling
van woonbuurLen voor het eersL onder de aandachL. Vooral de

eenzijdige opbouw van die buurlen waar ten gevolge van de in-
dustrj-ële revolutie grote koncentraties van het arbeidend pro-
leLariaat waren gehuisvest werd ter diskussie gesteld. Grunfeld
(1916) veronderslelt dat deze buurten als een bedrelging werden

beschouwd:

"Deze armoewijken waren immers broeinesten van ziekte,
criminaliteit, poliLiek radicafisme en van de burgerlijke
culLuur afwijkende ( als onzedelijk ervaren) levenswij-
zen. "
(p.l)

Die bedreiging komt ook in het uit 1855 daterende "Verslag aan

den Koning" tot uitdrukking.
"Bedroevend is veelal, zelfs in ons vaderland, waar de

reinheid heet tot den volksaard te behoren, waar de zin-
delijkheld en netheid gezeqd worden bij voorkeur te wor-
den behartigd, de woning van den nederigen werkman. Be-

perkt in ruimLe, vee1a1 slecht verlicht, onvofkomen tegen

de invloeden der atmosf,eer beschut, op vochtige plaatsen
en in gangen en stegen, nieL van het hoog nodige voor-
zten, zonder aanvoer van overvloedig waler, zonder afvoer
van de meest afzigtelijke onreinhei-d, is de woning van

den werkman niet zelden eene pJ-aats van schrik voor den

meer beschaafden, waar de onreinheid soms ten top stijgt,
de dampkring verpest is door alles wat er opeengestapeld
en verrigL wordL, waar de zedeloosheid hare wi.eg en ba-

kermat vindt en waar de brandpunten ontstaan van ziekten,
wier invloed zich wijd rondom zich verspreidt, om al-le
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standen aan te tasten en den gese_I der verwoesting t.e

doen rondgaan tot in de huizen der meer beschaafden."
(p.2 en volgende)

Ook wordt in het verslag gesignaleerd dat voor de bevolking van
deze buurten de kansen om ze.l-f, een 'gezondere' levensstÍj1 te
ontwj-kkelen onder dergelijke omstandigheden minimaal zijn, mede

ten gevolge van het slechte voorbeefd dat door vefe ornwonenden
wordt gegeven.

De auteurs van dit rapport geven vervolgens een aantal aanbeve-
lingen omtrent de verbetering van de kwalitelt van de woning.
Daarnaast worden suggesties gedaan over de rangschj-kking van
woningen ten opzichLe van elkaar. Gemeenschappelijke trappen en
port.alen worden verworpen omdat ze aanleiding geven tot "zede-
loosheid en gekijft' (p.17).

0ver de manier waarop de steden zich toentert_ijd uitbreidden
schrijft Schouten (lgAl) z

rrDoordat de juridische en administrati-eve instrument.en en
ook de vereiste mentaliteit, ontbraken oÍn aan de uitgroei
van de steden leiding te geven, groeiden deze door het
al-smaar toevoegen van nieuwe straten. Geen leidinggevend
beginsel bracht enige ordening in de zich over het omrin-
gend land uitbreidende huizenzee. Vormfoos, massaal, de

gevestigde orde bedreigend, zo zagen de tijdgenoten een
schier onsti-l-baar proces van gestaag groeiende st.eden.,'
(p.a8)

Stedebouwkundige uitgangspunten uit het begin van de twintigste
eeuw hebben voora.l- betrekking op medisch-hygiënische aspekten.
Doelstellingen van sociale aard komen duidelijk aan de orde in
de gedachten rond de "Ne-ighbourhood Unit" (perry, 1929). In het
aJ-gemeen komen de doeJ.stellingen voort uit het signa_Ieren van
de negatieve konsekwenties van de maatschappelijke ontwj-kkelin-
gen die leiden tot een 'atomisering' van de samenleving.

"Perry hoopte door zijn wijken het gemeenschapsleven te
bevorderen, onder andere doordat door het indelen van de

stad in wijken de stad weer een dui.delijke struktuur zou
krijgen. In plaats van de stad afs amorfe massa, komt de

in eenheden gelede stad, waardoor de stedeling weer weet
waar hij thui-s is. Met de stad als geheel kan de stede-
ling zich onmogelijk verbonden voefen: zij is te groot en
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te onoverzichtelijk, maar in de wljk zal hij de leefge-
meenschap vlnden waarin hij zichzelf kan onLplooien."
(Schouten, 1961, p.45)

DaarnaasL streeft men naar een hersLel van het vermogen dat de

stad heeft om drager te zijn van een echte stadskultuur:
"Nog steeds ontbreekt in de moderne stad de gemeenschaps-

zin al-s het alles bi-ndende element ln het stadsleven, nog

sleeds onLbreekt de eenheld van denken en van l-evens-
stij1, welke voorwaarde is voor alfe ware cuftuur."
(Bos, 1946, p.10)

De wijk, zo opgezeL dat een rijk geschakeerd leven kan groeien,
zou ook in dat opzicht een belangrijke bijdrage kunnen l-eve-
ren. Een dergelijke schakering moet ook tot uitdrukking komen

in de bevolkingsopbouw.
Grunfeld (1916) citeert van Collison (1956) de vijf belang-
rj-jkste veronderst.ellingen die aan dit pJ.eidooi ten grondslag
1 iggen:

"1. Ervaring met het .Ieven in sociaal- gemengde wijken
verbreedt de horlzon van de betrokken bewoners.

2. Klassentegenstellingen worden verzacht, doordat op

wederzijdse onbekendheid berustende vooroordel-en
worden weggenomen.

3. De arbeiderskfasse - zelf onmachtig om feiders voort
te brengen - krijqt kaders voor de ontwikkeling van

een doel-treffend leiderschap.
4. Gemengd opgezette woonwijken bieden bepaalde financl-

ele voordefen voor de beLreffende gemeente (via de

gronduitgifte ) .

5. De veef gehekelde monotonie in de arehitectuur van
moderne wijken zou doorbroken worden (d.m.v. dj.ffe-
rentiatie van woningen naar prj.js en grooLte)."
(p.a)

0p deze uitgangspunten is veel kriLiek gekomen. Vooral het feit
dat uit onderzoek naar voren komt, dat de bewoners zeff het wo-
nen in een helerogene buurt maar matig waarderen speelde daarin
een belangrijke rol (zie hiervoor bijvoorbeeld Grunfeld, 1916).
fen gevolq van deze discussie is wel dat er genuanceerder wordt
gesproken over de beLekenis van de social-e opbouw van woonsi-tu-
aties. Die nuancering komt zowel- Lot uitdrukking in overwegin-
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gen die betrekking hebben op de omvang van het gebied waarvoor
homogeniteit zou moeten gelden als in de vraag 1n welk opzlcht
mensen overeen zouden moeten stemmen.
Over de omvang van het gebied merkt Grunfeld (1916) op dat
naarmate de rzintuigelijke' raakvlakken (zi-en, horen, ruiken)
door het fysiek ruimtelijk arrangement groter zrjn, de gevoe-
ligheid van de bevolking voor de sociaLe samenstelling van de

buurt eveneens groter wordt. Konkreter nog formuleert deze au-
teur elders (Grunfeld, 1974):

"Naarmate zul-k een deeJ-gebied klelner is, moeL de bevol-
king meer homogeen van samenstelling zijn. Met andere
woorden:0p wijkniveau mag de mate van homogenlteit ui-
terst geri"ng ztjn; naarmate men afdaalt naar buurt en

woonstructuur dient de sociale homogeniteit t.oe t.e nemen
/\il\.../.
( P.78 )

Uitgangspunt bij het traceren van kenmerken waarvoor een zekere
mate van homogeniteit zou moeten bestaan is de voJ-gende overwe-
ging (Grunfeld, 1974) z

"WaL men wef wenst is, dat de omwonenden gewoon vinden,
wat men zelf ook gewoon vindt, en vofstrekt afwijzen, wat
met zeff ook nieL duldt. En dit afles vooral ten aanzien
van zaken, die men zelf essentieel acht. Daarbuiten is
een rijkere geschakeerdheid van opvatlingen en gewoonten
zelfs gewenst, omdat zij enerzljds voor monotonie behoedt
en anderzijds - belangrijker! - een voorwaarde vormt voor
de beleving van de eigen lndividualiteit."
(p.60)

In de bovenstaande citaten komt duidelijk de veronderstelling
naar voren dat de betekenis van de sociale woonomgeving voor de

bewoners zelf het. grootst is op het'micro-nj,veau'. In de vol-
gende paragrafen zuIlen we ons daarop koncent.reren. In para-
graaf 2.2 wotdL eerst, op basis van de literatuur i-ngegaan op

een aantaf aspekten van de situatle waarin men met buren ver-
keert. VervoJ-gens za-l- een overz-icht worden gegeven van het on-
derzoek naar de betekenis van homogeniteit dat, voora_I op dit.
schaalniveau, is verricht (paragraaf 2.i), Tot slot wordt in
paragraaf 2.4 de onderzoeksvraagstelling nader uitgewerkt.
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?2 De burensituati.e

In de vorige paragraaf is in grote lijnen aangegeven hoe de ge-
dachtengang tot stand is gekomen dat de dimensie heterogenlteit
- homogeniteit op het niveau van wj.jk en buurt een belanqri,jke
ro1 speelt.
Daaraan lag voornamelijk een wat paternalistische vj-sie ten
grondslag van wat goed is voor de ontwikkeling van individuele
mensen, ook al speelde daarnaast nadrukkelijk mee dat ook het
funktj.oneren van de gemeenschap in zijn totaliteit geoptimali-
seerd zou kunnen worden door wijk en buurt op gedifferentieerde
wijze te bevolken.
De belangstellinq voor de mate van homogeniteit op een lager
schaalniveau, de straat, de woongroep, het tcluster', is recen-
ter en is nog verhevigd door de eerder (in paragraaf 1.1) Se-
noemde onderzoeksresultaten ten aanzien van het verband tussen
afstand en soclafe kontakten in de woonomgevlng. 0p dat kleine
schaalniveau spelen zich de relaties tussen buren af.

Aan de situatle waarin men met buren verkeert zijn onder andere
de volgende aspekten te onderkennen die voor de manier waarop

men met elkaar omgaat van belang zijn:
- er is sprake van een geringe geografische afstand tus-

sen de betrokkenen;
- er is sprake van een betrekkelijk permanente siLuatie;
- men heeft zijn buren nj-et uitgekozen.

Het fej.t dat afstand zo'n belangrljke rol- speelt in het t.ot
sLand komen van kontakt.en in homogene gemeenschappen zou vof-
gens MerceÍ (1912) als volgt verklaard kunnen worden:

"In the wild one might seek out (rather than be passively
presented with) persons of simllar age. Having made that
selection the next search within that age-band might be

status simj-Iarity, wit.hin that interest similarity or
perhaps occupational similarity ( see Lazarsfefd and

Merton , 1954). gut while this would be wlthin a framework
of, propinquity 1t would not be controlled, merely con-
strained by such a factor. When, however, the a9e,
status, interest, occupational criteria are fulfilled in
persons who are also cfose by (.. ) then tL qpears
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that proximity is a dominant influence. The dominance,
however, is i11usory, it is important merely because all
the other criteria have alv,eady been fulfilled. Selection
Lhen follows the law of .Ieast effort."
(p.81 en volgende)

Wordt door Mercer de rol van nabijheid duidelijk gerelativeerd,
Freedman et al , (1910) maken aannemelijk dat een aantaf konse-
kwent.ies van nabijheid wel degelijk van belang j-s voor de ma-

nier waarop kont.akten tot stand komen.

Allereerst is er een verhoogde kans op konfrontatle. NaarmaLe

mensen dichter bij el-kaar wonen is de kans op een ontmoetlng
groter.
Freedman et al. veronderstellen op basis van onderzoek van
Mirels & Mills (1964) en DarIey & Berscheid (1961 ) Oat een

verhoogde kans op (kontinue) lnteraktj-e mensen'ertoe brengt die
konfrontatte zo plezierig mogelljk te doen ver-Iopen.

".....one who expects to interact with someone else in the
future tends to exaggerate the other person's positive
traits and ignore orr at Ieast, play down his negative
ones. Presumably people try to convince themselves thaL
interactions will be pleasant. When one decides ahead of
time that another person is nice, he problably will like
the other person when they actually meet. If the other
person lives next door, one anticlpates a great deal of
contact wit.h him and wants this contact to be pleasant.
Accordingly, people are strongly motivated to perceive
their nei"ghbours in posltive terms."
(p.6e)

Naarmate de kans op een konfrontatie groter is en de mogelijk-
heden een buur te ontlopen kleiner, zal de hierboven beschreven
tendens sterker zijn. Plezierige kontakten met de naaste burgn
zijn in dat licht bezien belangrijker dan met iemand die een

aantal- huizen verder woont. Een ander gevolg van geantici-peerde
interaktie is dat men zelf zijn beste beentje voorzet. Zeker ln
het begin zaf men proberen konfllkten te vermijden en de basis
te leggen voor een positieve verstandhouding.
Mensen die dicht bij elkaar wonen zijn in de gelegenheid el-
kaars gedragingen waar te nemen. Daarmee wordt dat gedrag tot
op zekere hoogte voorspelbaar.

20



"Presumabfy the more one sees someone efse, the more one

learns about him and the better one can predict how the
other person will behave in a varj.ety of situations. When

someone knows fairly well how another will react to what

he does, he is less likely to do something to annoy the

other person and vice versa. Each fearns how to act to
make their interaction Free of unpleasantness and, Lhere-

fore, does noL cause unpl-easantness unlntentionally."
( p.70 )

Als laatste punt in hun betoog wijzen Freedman et al. erop dat
er nogal wat empiri.sche st.eun is voor de hypot.hese dat frekwen-
t.e presenLatie van een stimulus op zichzelf aI leidt tot posl-
tieve waardering daarvan.
Zajonc (1968) vroeg zljn proefpersonen naar de betekenls van

woorden waarvan ze de zln niet kenden (er werden onder andere

Turkse en Chinese woorden gebrulkt). De woorden waren van tevo-
ren meL een verschillende frekwenlie aangeboden. Er bestond een

sterke tendens om aan woorden die vaak waren vertoond een posi-
tievere betekenis te geven dan aan woorden die men tevoren min-
der vaak had gezien. Zajonc verkreeg vergelijkbare resuftaten
wanneer als stimuli foto's van gezichten werden gebruikt. Naar-
maLe een foto vaker was vertoond vond men het gezicht aardiger
en dacht men vaker de betreff,ende persoon wef te zu.Ifen mogen.

Freedman, Carlsmith & Suomi (1969) toonden aan dat dit verband
ook bestaat wanneer het om techte' mensen gaat.
Andere auteurs (bijvoorbeeld Grunfeld, 197O; Nauta, 1973; Ne-

lissen & Broers , 19-16) wljzen erop dat deze zichtbaarheid in
kombinatie met nabijheid het uiLoef,enen van socia.Ie kontrofe
mogelijk maakt. Als een bewoner zich niet aan de geldende nor-
men houdt dan staan de buren een aantal sancties ten dlenst.e

waarmee het gedrag van de bet.rokkene gekorrigeerd kan wotden:

"Hij kan iemand overfast bezorgen door lawaai te maken en

door kleinere en grotere plagerijen. De sancties kunnen

ook van more-le aard zijn: roddefen, kwaadspreken, groeps-
vorming tegen en negeren van iemand."
(Nauta, 19JJ, p.1 en volgende)

Ruimtelijke nabijhei.d maakt daarnaast dat de buren bij ultstek
geschikt zijn voor het ver.lenen van hulp en kleine diensten
(Pfei1r 1955; Schoutenr 1967).0ok voor het lnroepen van hulp
van een buur geldt dat hiervoor afs basls een goede verstand-
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houding zal moeten bestaan.
Alle hiervoor genoemde aspekten die te maken hebben met ruimte-
lijke nabijheid lj-jken een positieve houding van mensen die
dicht blj elkaar wonen ten opzichLe van efkaar t.e bevorderen.
Natuurlijk hoeft een dergelijke houding niet samen te gaan met

lntensieve kontakten.

Sommlge auteurs wijzen erop daL reserve het meesL kenmerkend
element is in de houding van de stedeling ten opzichte van bu-
ren.
Verwijzend naar Kuper (1953), de Jong (1955) en Horch & Brtter
(1951) merkt Schouten (11e7) op:

"Door de geringe fysieke afstand heeft het contact gemak-

ketijk de neiging om intiemer te worden dan men op het
oog had en dreigt men af gauw te veel van e-Ikaar af te
gaan weten.0m dit te voorkomen houden de buurt.genoten
maar liever wat afstand tot efkaar."
(p.70)

Ook het eerder genoemde aspekL van heL min of meer permanente
karakter van de sit.uatie waarin men afs buren met efkaar ver-
keert zou tot reserve aanleiding kunnen geven.
Het is niet eenvoudig om in een gespannen situatie met buren
konfrontati-es te vermijden. Het negeren van buren zaf de span-
ni-ng waarschijnlijk eerder doen toenemen. De situatie verlaten
door een verhuizing ligt nlet voor de hand. De beste oplossing
zou het bewaren van een zekere afstand zijn waardoor de kans op

het optreden van konflikten vermindert.
Ook het feit dat men de buren niet heeft uitgezocht leidt ertoe
dat men, in eerste instantle althans, de neiglng heeft. een af-
wachtende, gereserveerde houding aan te nemen. Ook al betrekken
sommigen bij een verhuisbeslissing motieven die te maken hebben

met de status van een bepaalde buurt en ook al laat men zich
wellicht mede leiden door wat aan 'levensstijlr valt af te le-
zen uit tuininrichtlng en zichtbare aankleding van de woning,
dan nog zal men zijn buren pas leren kennen als men enige tijd
op het nieuwe adres woont.
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2.J 0nderzoeksliLeratuur over de invloed van de so-
ciale woonomgevi ng

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van het. soci-aal-
welenschappelljk onderzoek dat zich bezlghoudl meL de vraag wat

de effekten zijn van af,wijken dan wel overeenstemmen t.en aan-

zien van bepaalde kenmerken (heterogeniteiL - homogeniteit).
We beperken ons daarbij tot onderzoek dat wat de ef,fekten be-

treft verband houdt met de afhankelijke varj-abelen die in dlt
onderzoek centraal zullen staan: welbevinden en sociafe refa-
tles.
In sommlge studies wordt dit. vraagstuk bekeken op lndlvidueel
niveau, terwijl de analyses van anderen boven-individueel van

karakter zi.jn (zie voor dlt onderscheid paragraaf 1.2).

2 . I . 1 studig: 
_ ge_9gy 9!:t !_dtytgyggl_!1y99y

Het onderscheid homogeen - heterogeen heeft. in feite betrekking
op het. boven-individuele niveau. Het verwijst naar een kenmerk

van een verzameling.
De oudste onderzoekingen, die zich voornamelijk bezighielden
meL de gevolgen van rassenLegenstellingen, maken een betrekke-
lijk globaaf onderscheid tussen een homogene en een heterogene

bevolkingsopbouw. Met name in Amerika is onderzoek qedaan naar

de effekten van verschillende woningtoewijzi"ngsstrategieën voor

blanken en negers. Meestal betreffen deze studies een vergelij-
king tussen geïntegreerde hulsvesting, waarbij toewijzing
plaatsvindL zonder op het. ras Le leLten, en gesegregeerde pro-
jekten, waarbij bepaalde qebouwen of, gebieden all-een voor blan-
ken bestemd zijn, andere uitslultend voor negers.
Deutsch & Collins (1951), Jahoda & West (1951), Wilner et al.
(1952) toonden aan dat in de geïntegreerde projekten frekwente-
re en intiemere kontakten tussen negers en bl-anken tot stand
komen. In dit geval is een duidelljk verschil te konstateren
tussen geïntegreerde (heterogene) en gesegregeerde (homogene)

woonsi tuat ies .

0nderzoekers die zich r-ichten op andere kenmerken worden gekon-

f,ronteerd met situaties waarbij volstrekte homogenitelt ze-lden

of nooit voorkomt. Er is dan behoefte aan een kategorisering
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die het mogelijk maakt recht te doen aan de verschiflende ni-
veaus die liggen tussen homogeen en heterogeen.
Grunfeld (1958) bijvoorbeeld di,e de straat als analyse-eenheid
ter bepaling van de effekten van homogeniteit neemt, stelde
vast volgens welke percentages de bewoners van een straat naar

een bepaald kenmerk verdeeld waren. 0p basis hiervan werd een

' homogeniteitsgraad' berekend.
De veronderstellinq dat men meer toL kontakt geneigd zou zijn,
en prettiger burenrelaties zei te hebben naarmate de straat ho-

mogener was naar beroepsniveau, moest worden verworpen.
Evenmin bleek de mate van homogeniteit naar beroep samen te
hangen met de wens om de wijk te verfaten. In dit onderzoek
werd ook de homogeniteit van de straatbevolking vastgesteld
voor de kenmerken godsdienstige gezindheid en plaats van her-
komst.
Grunfeld vat de resultaten als volgt samen:

"Waar a-Ileen de beroepsstatus, of de kerkgenootschappelij-
ke oriëntering, of de plaats van herkomst der bewoners

sterk uiteenloopL, blijkt er geen duidelijke korrelatie
te bestaan tussen heterogenlteit (op grond van een dezer
criteria) enerzijds en de wens oÍn uit Veenzicht te ver-
trekken (als mani.festatie van onbehagen) anderzijds.
Neemt men deze - en vermoedelijk ook nog een aantal ande-
re - faktoren in hun totalite-it, dan is zulk een korrela-
tie wel duldelijk aanwezig."
(p.110)

Nauta (191i) bekijkt de invloed van homoqeniteit op een wat

kleinere schaal. In een Amsterdamse buurt werden panden met

steeds ongeveer vi-er woningen bestudeerd. 0p basis van de varl-
antie ten aanzien van leeftijd, woonduur, aantaj, kinderen bene-
den de veertien jaar, sociaal-ekonomisch niveau, specificlteit
van de burenrol- en fatsoensopvattj-ngen werden de panden per
kenmerk gerangordend en qescheiden in homogene en heLerogene.
De homogene panden werden, afhankelijk van het gemldde-Ide, on-
derverdeeld in thoog-homoqeen' en ' laag-homogeen' .

0p deze mani-er ontstonden bljvoorbeeld voor het kenmerk leef-
tijd drie typen panden: heterogeen naar leeftijd, homogeen-jong
en homogeen-oud.
Vervolgens werd nagegaan of er een samenhang bestond tussen de

mate van homogeniteit volgens deze driedeling en het ervaren
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van socia-le kontrole, de aard en het aantal van de kontakten en

burenruzies. De voornaamste konklusies luiden aIs voJ.gL:

"Ten aanzien van de kompositie van groepen van buren kan
gekonkludeerd worden dat het kontakt gering i.s binnen
naar leefti"jd heterogene groepen; dit geldt voor zowel
int.iemere kontakt.en afs voor hu1p.Ook heterogeniteit van

sociafe status speelt een rof: waar deze aanwezlg is be-
staan wej-nig hulpkontakten. Deze resultaten achten wij in
eerste instantle nogal tel-eurstellend. Behalve dat maar

weinig variabelen op burenkontakt van invloed bleken te
zijn, maakten zij bovendien nog een vrij toevallige en

willekeurige indruk. "
(p.186)

fen volgende studie op 'boven-indlvldueel' nlveau dj-e we aan de

orde willen stellen is die van Hessfer eL al . (1911). Ook zij
stelden van panden de mate van homogeniteit vast. Elk pand be-
stond uit ongeveer acht woningen. AIs 252(, of mlnder van de be-
woners een zelfde kenmerk bezat werd het pand als 'dissonant'
(heterogeen) geklassiflceerd, als 752ó of meer dezelfde karakte-
ristiek droeg, 'konsonant' ( homogeen) . Bevond het percentage
zich tussen deze twee dan viel het pand ln de kategorie 'ge-
mengd'. Deze indeling werd gemaakt voor drj.e kenmerken: leef-
tljd, burgerlijke staat en religie.
De mate van homogeniteit werd vervolgens -in verband gebracht
met de geestelijke gezondheid, gemeten met een vragenlijst, en

sociaal kontakt.
In homogene konteksten bleek meer kontakt tussen buren te be-
staan dan in gemengde en heterogene.
Alleen voor burgerlljke staat echtei was er sprake van een sig-
niflkant verband. Voor de beide andere kenmerken ging het om

een tendens. Verder bleek er een samenhang te bestaan tussen de

mate van homogeniteit naar religie en geestelijke qezondheid.
Binnen de homogene situaties werden de minste klachten met be-
trekking tot de geestelijke gezondheid geuit. De minst 'gezon-
de' groep was te vinden in een gemengde kontekst.
Ook Pas & Kropman (1975), die onderzoek verricht. hebben in een
projekt dat grote gelijkenis vertoont. met de Schakelflats, be-
kijken de invloed van de samenstelling van de bewoners van de

etages op kontakten. Van elke hal werd de totale kontaktinten-
siteit vastgesteld. Deze werd in vier n-iveaus ultgedrukt. De
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samenstelfing van de huishoudens werd bekeken voor de aanwezig-

heid van kinderen, het samen-levingsverband, de woonduur, de

leeftijd, de opleidj-ng en het inkomen. De konklusie van het on-

derzoek luidt:
"(...) de mate waarin door de vier huishoudens van de hal
als geheel kontakt wordt onderhouden, niet afhankelijk is
van het al of niet gemengde karakter van de huishoudens

op de ha.l . "
(p.165)

2.1 .2 ondet-gg!_9p_l9tyt9yggl_!1Y99y

Bij onderzoek naar de effekten van overeenkomsten en verschlf-
len tussen individuen als verklaring voor het bestaan van kon-

takten en voor de mate van we-Ibevlnden c.q. geestelijke gezond-

heid zijn twee benaderingswijzen te onderscheiden. Er zijn stu-
dies waarbij kontakt-netwerken op dergelijke karakteristieken
worden geanalyseerd en sLudres waarbij louter de rulmtelrjke
nabijheid van bewoners a-ls uitgangspunt voor de analyse wordt.

qekozen. Een beperking van de eerstgenoemde studies is, dat
geen aandacht kan worden besteed aan gevoelens die bewoners ten
opzichte van hun buren koesteren. In de verschillende klassifi-
katies van burenrelatles spelen gevoelens en houdingen een be-

langrijke,rol.
Mann (1954) maakt in dit kader een onderscheld tussen manifeste
en latente burenrelaties. A1s buurpraatjes en wederzijdse be-

zoeken (manifest neighbourJ-iness) ontbreken, dan is er nog een

breed scala van wederzijdse percepties en houdingen tussen bu-

ren dj,e zowel positief als negatief van karakter kunnen ziin.
Nauta (1913) bijvoorbeeld merkt. naar aanlelding van het in de

Engelse llteratuur wel gemaakte onderscheid tussen 'gereser-
veerd' en 'soclabelt burengedrag het volgende op:

"De qereserveerden houden elkaar op een afsLand maar zijn
overigens niet onvriendelijk of vijandig tegenover hun

buren, zij hebben weinig manifeste kontakten en stellen
daar ook weinig prijs op.
In geval van nood echter zijn zi1 zeker bereid hun buren
de helpende hand t.e bieden. Het zou daarom onjuist zijn,
dit type burenre-Iatie te verblnden met begrippen als
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'ki l' , 'geïsoleerd' , of I vereenzaamd' I buren houden zich
alfeen op een afstand totdat. werkelijk een beroep op hen

wordt gedaan. "
(p.e)

Een van de welnige pogingen om op ruimtelj-jke criteria een bu-
rengroep af te bakenen Len einde op individueel niveau de 1n-
v-Ioed van overeenkomsLen en afwijkingen te bestuderen is onder-
nomen door Shuval, (196?). Deze wijst erop dat de gangbare ana-
lyse bij onderzoek naar de invloed van verschj,llende bi-racj.ale
huisvestingssLrategieën beperkingen kent :

"Thelr entire analysis is based on a comparison of uhole
cormnunities on the assumpl.ion thaL extent of contact dif-
fers in integrated and segregat.ed bi-racial projecLs;
there is no possibility within the framework of their
study Lo observe differenLial contact with members of
other ethnic groups on an ind.iuidual feveL."
(p.211)

Alleen Hunt (1959) heefL, aldus Shuval, een poging gedaan dit
probleem op te fossen door drie nlveaus te onderscheiden waarop
men in de woonomgeving met een vertegenwoordiger van het andere
ras gekonfronteerd wordt: wonen naast, wonen tegenover en wonen
in een aangrenzend blok.
Shuval ont.wikkelde een operationalisatie voor 'the micro-neigh-
bourhood' .

"The development. of thj-s technique grew from our assump-
tion that different. social cflmates are established in
nei.ghbourhoods of different. ethnic composition. IL was
our feeling that it problably makes a difference to a

White resident whether he has Negroes on both sides of
hls apartment and is living 'surroundedt as iL were by

Negroes, or whether there is a Negro family on one side
onIy, or finaLly wheLher he is llving in a totally white
sub-neighbourhood. "
(p.Ta)

Voor een onderzoek in vier mufti-raciale 'communitiest in Isra-
e.I vroeg zj-j iedere respondent van efk van zijn naaste buren de

ethnische afkomst. Gekodeerd werd vervolgens, in vier niveaus
ui.tgedrukt, het kulturele verschil met elk van bei-de buren. Dit
leidde tot tien verschill-ende posities waarln een respondent
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ten opzichle van deze Lwee buren kan verkeren.

"lL should be noted that we are defining the homogeneity -
heterogeneity level from Lhe respondentts poínL of view

rather than from that of an outside observer. Thls leads
to t.he seeming paradox that a micro-neighbourhood is de-

flned as highly heterogeneous if, both neighbours differ
radlcally from the respondents eDen if the formez' came

from the sqne eountï'A of ot'igin."
(p.215)

Deze posities werden vervolgens ln verband gebracht met de mate

van tevredenheid met de buren. De invloed van homogeniteit oP

dit kenmerk bleek voor de verschi.llende rassen een andere t.e
zijn. Europeanen bleken het minst tevreden wanneer z\i tussen

twee buren wonen dle beiden ofwel uit Noord-Afrika of uit. het

Nabije 0osLen afkomstlg zijn. Noord-Alrikanen waardeerden hun

buren juist het meest positief wanneer deze van dezelfde, af,-

wijkende (niet Noord-Afrikaanse) orlgine zijn. De mensen uit
het Nabije 0osLen toonden de meeste tevredenheid wanneer ten-
mlnste één van hun buren van furopese komaf is. Samenvattend

merkt Shuval op:

"This difference in attltude demonstrates (. . . . . ) how os-

tensibly small dif,ferences in the elhnic composition of
the micro-neighbourhood may result in a completely dif-
ferent social atmosphere in so far as t.he individual
resident's perceptions and feelings are concerned.r'
(P.21e)

Ter verklaring wijst Shuval op verschillen in relatieve status
tussen deze ethnische groeperingen.
Grunfeld (197O) onderzocht volgens de hierboven beschreven me-

thode de lnvloed van de male van overeenstemming naar sociaal--
ekonomisch niveau op onder meer buurtwaardering en kontakten
meL buren in een aantaf buurten in Amsterdam. Grunfeld vroeg de

respondenLen naar het beroep van de beide buren. Deze beroepen

werden vervolgens in drie niveaus lngedee.Id.
Grunfeld konstateert dat. de verschillen in homogenitelt nauwe-

lijks resulteren in verschillen in burenkontakten en buurtwaar-
dering. Hij oppert. de mogelijkheid dat in etagewoningen, waar

het onderzoek zich voornamelijk op richtte, de 'micro-nelgh-
bourhood' sfechts een ondergeschikte ro1 speelt.

ilIt would be worthwhile to do more research on the effect
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of different types of mlcro-nelghbourhoods; but then the
micro-neighbourhood should be defined less narrowly than
we did. rl

( p.a5 )

0ok Rosenberg (1962) gaat ervan ui-t dat het vooral van belang
is hoe het individu zich verhoudt tot zljn sociale omgeving.
Hij koncentreerde zich blj een onderzoek onder 'hlgh-school
juniors and seniors' op de aard van de bevolkingssamenstelling
naar religie van de buurt waarin men is opgegroeid. Zljn proef-
personen moesten retrospektief aangeven volgens wefke percenta-
ges de buurt naar godsdienstige overtuiging was opgebouwd. Door

dit gegeven te koppelen aan de religieuze overtuiglng van de

respondent zeff was het mogell"jk drie konteksten te onderschel-
den:

Konsonant: tenminsLe 159,í, van de buurtbewoners had dezelf,de re-
ligieuze overtuiging als de respondent.

Dissonant: hooquit 259ó van de buurtbewoners was van hetzelfde
geloof als de respondent.

Gemengd: het percentage geloofsgenoten van de respondent lag
tussen de 252(' en -15?(,.

Vervolgens werd, voor katholieken, protestanten en joden apart,
nagegaan of dit gegeven samenhang vertoonde met zelfwaarder-ing,
psychosomatische klachten en depressiviteit. Het blijkt dat
diegenen die hun jeugd hebben doorgebracht in een dissonante
kontekst de meeste symptomen van stoornissen naar voren bren-
qen.

"The effect of the dissonant context does not appear to be

a large and powerful one; many of the differences are
quite smal-I. I'Íhile some of these differences are not
statistically significant and some others are barely so,
note that the results are all perfectly consistent (. . . ).
For this reason these results may merit attention.r'
(p.r)

Tussen respondenten uit een gemengde en een konsonante kontekst
bestonden geen duidelijke verschillen.

'rThis result would suggest that whether everyone in the
neighbourhood is of one's group is less important than
whether there are anough of them to give one soclal sup-
port, a feeling of belonginess, a sense of acceptance.'t
(p.l en volgende)
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fen nadere analyse van respondenten die in een, naar religie,
dissonante kontekst waren opgegroeid, toonde aan dat katholie-
ken uit overwegend protestante buurten minder stoornissen ver-
melden dan katholieken die uit een overweqend joodse buurt kwa-
men. 0ok protestanten uit joodse buurten brachten meer sympto-
men naar voren dan protestanten die uit een katholieke buurt
kwamen. Joden tenslotte manifesteerden minder stoornissen wan-
neer zij uit een protestante buurt kwamen dan uit een katholie-
ke. Rosenberg wijst er uitdrukkelijk op dat deze analyse geba-
seerd is op kleine aanta1len:

"Though we -Iack a sufflcient number of cases for statisti-
ca1 adequacy, there is another way of approaching the
problem. If some principle can be enunciated whi-ch is
conslstent with these findings,'it would increase our
confidence that the observed di fferences are rea.l- and

meaningful. The principle we propose to account for these
findings is the concept of cultural similarity oy éLLs-

similarLty. We will suggest that., if an individual llves
in a culturally dissimilar neighbourhood, then this con-
text is "more dissonant" than if he lives in a culturally
simi-lar neighbourhood. rl

(p.7)
Deze gedachtegang vindt zijn neerslag in de volgende hypothe-
sen. Katholieken zijn in kultureel opzlcht meer verwant aan
protestanten dan aan joden. Protestanten vertonen kultureel
meer overeenkomst met katholieken dan met joden. Joden tenslot-
te staan dichter bij protestanten dan blj katholieken. Deze hy-
pothesen worden voor vier kultureel bepaalde waarden getoetst.
De resultaten ondersteunen in belangrijke mate de geformuleerde
hypothese.

rrThese result.s suggest that it may not only be a question
of uhether the context is dissonant, but lnu dtssonant it
is, which has implications for ment.al health."
(p.8)

Rosenberg benadrukt het voorlopige karakter van deze generali-
satl e.

"Further studies utilizing more adequate sampl-es and

broader indicators of cufturaf similarity would be re-
quired to support or falsi"fy this conclusion."
(p.8)
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Tot s-lot van dit LiLeratuuroverzicht twee studies d-ie qua uit-
gangspunt en benadering grote overeenkomst verLonen.

Zowel Carey & Mapes (1912) als ALhanasiou & Yoshioka (1913)

hebben wi 1len nagaan of de 'determinerende' invloed van af,-

sLand, zoals onder andere aangetoond in homogene studentenpopu-
laties door Festinger, SchachLer & Back ('1950) en Caplow & For-
man (1950) ook geldt voor meer heterogene buurten.
Carey & Mapes verrichtLen hun onderzoek in een aantal restates'

van beLrekkelijk geringe omvanq (maximaal- 50 woningen) meL een

redelijke spreiding naar leeft.ijd, sociaal-ekonomisch niveau en

gezinsfase.
De eerste stap in hun analyse bestond uit het nagaan van de in-
vloed van achtergrondkenmerken op kontaktgedrag.0p zich bl1i-
ken dergelijke faktoren weinig variantie t.e verklaren. Slechts
zotn JO2ó werd verklaard door een kombinatie van vijf variabe-
fen: leeflijd, verhuisplannen, het al dan niet werken van de

vrouw, aanwezlgheid van fami,lie in het projekt en het feit of
men z-ijn buren geholpen had in de periode van vestiging. Ver-
volqens werd op basls van deze variabe-Ien een geschatte kon-

taktfrekwentie berekend. Per buurt werd nu het gemiddelde ver-
schll berekend tussen feitelijke kont.aktfrekwentie en verwachte
kontakt frekwentie.
0p basis van deze verschllscores werden de acht buurten gerang-

ordend. Getoetst werd of deze rangorde in verband stond met de

volgende plan-karakterlstieken: de lay-out, de omvang, de af,-

stand tussen de wonlngen, de koopprijs, de aanwezige variatie
1n wonlngtypen. Er werden geen korrelaties van enige betekenls
aanget ro ffen.

"Thus contrary to the expectations based on the flndlngs
of, Festinger, Merton, and others, these particul-ar plan-
ning varlables falled to influence Lhe mean fevel of ac-
tivity-deviance on the eight estates examined.r'
( p.e5 )

Vervolgens werd een sociometrische analyse uitgevoerd om er
achter te komen waarom bepaalde kontaktpatronen bestaan en an-

dere niet. Deze lnformatie zou dan inzicht moeten verschaffen
in de oorzaken waardoor in sommige buurtjes meer kontakten be-
stonden dan in andere. Daartoe gingen de onderzoekers van elk
paar waartussen kontakt. bestond na of er voor hen sprake was

van overeenstemmlnq op zes karakteristieken: leeftijd, werksi-
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tuatie, aant.al kinderen jonger dan vijf jaar, het hebben van
kinderen in dezelfde leeftijdsgroep, verhuispl-annen en het fe_it
of men al dan nlet een nieuwkomer had geholpen. De konklusj-es
van de sociometrische anal1,se worden door de auteurs als volqt
samengevat:

I'The 1evel of the residual activity on each housing estate
depended upon the distribution over the estate of demo-

graphic similar families. It was discovered that on these
heterogeneous private estates there were two components
to relationship formation. These were proximity and demo-
graphj-c similarity. Furthermore, the frequency of visi"t-
ing was afso found to be related t.o these two factors.
Thus, for relationships to be characterised by frequent
visitlng j-t was necessary for the individuals concerned
to be living c.l-ose to each other and either to be of
similar à9er or to have children of a similar age or
both. "
(p.96 en volgende)

Athanasiou & Yoshioka (197J) verrichtt.en hun onderzoek in een
woningbouwprojekt van ruim 400 woningen waarbinnen verschillen-
de stedebouwkundige plannen waren gerealiseerd.
0m u-itspraken te kunnen doen over de invloed van overeenkomen
en afwijken in achtergrondkenmerken op sociale kontakten werden
voor de belangrijkste kenmerken de verschillen berekend tussen
de respondent en degenen met wie hij kontakten onderhi.eld en

tussen de respondent en de bewoners met wie geen kontakt be-
stond. Daarbij werd gelet op onder andere teeftijd, burgerlijke
staat, aanwezigheid en leeftijd van kinderen, oplej.ding, be-
roep, inkomen, ras en politieke overtuiging.

"In each case it was predicted that the similarity between
friends would be qreater (i.e., the differences would be

smal-Ler) than between non friends."
( P.54 )

Deze gegevens werden voor verschillende afstanden apart beke-
ken. Ten aanzien van de resuftaten merken de auteurs onder meer

het volgende op:

"It is obvious that friendship choice ls a more compl-ex
process than that which is indicated in hypothesis (... ),
whieh stated that. people tend to ehoose friends on t.he

basis of simil-arities in backgrounds, values, and inter-
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esLs. Apparently propinqulty plays a part in the forma-
tion and malntenance of friendship among women who may

have little 1n common besides life-cycle stage. In order
for friendships to be maintained ouer ïDderate o/, Large
distances, hooeDer, additional simiLarities in sociaL
class must be pz,esent. (... ) propinquity may overcome

status di fferences, but not 1i fe-cycle stage di ffer-
ences. "
( p.61 )

Kontakten tussen mensen die op korte afstand van elkaar wonen,

bleken ook samen te hangen met veronderstellingen omtrent over-
eenkomsten 1n politieke overtulging. In feite bleek de vermeen-

de voorkeur van meer belang dan de werkelijke politleke over-
tuiging. De auteurs achten het op basis hiervan waarschljnJ-ijk
dat men, naarmate een vriend dichterbij woont , een sterkere
neiging heeft overeenkomsten te vooronderste-Ilen.
Athanisiou & Yoshioka trachtten ook op een andere manj.er na te
gaan of, overeenkomst in eigenschappen belangrijker is dan af-
stand.
Als homogeniteit belanqrijker is dan nabijheid ter bepaling van

de intensit.eit van een kontakt dan zal de verhouding intensief
kontakt - oppervlakkig kontakt niet veranderen bij toenemende
afstand (Gans, 1961,1961). Een alternatieve hypothese ontfenen
de auteurs onder andere aan het j.n de vorige paragraaf genoemde

werk van Zajonc (1968).

"(.....) merely seeing other people again and agai-n as one

passes them on the sidewalk, putting out the garbage,
walklng the dog, and so on mi-ght lead to positive feel-
ings (.....). This would lead to a hypothesis which
states that the proportion of high-intensity to low-in-
tensity friendship should be re-latively qreater at short
distances t.han at J.ong ones and runs counter to our hypo-
thesis (.....)."
(p.ae)

0m deze vergelljking mogelijk te maken werd onderscheid gemaakt

Lussen "those frlends she saw al-most every day and enjoyed
belng with, and those friends or acqua-intances she saw only a

few times a month." (p.58). Het aandeel- van de intj-eme vriend-
schappen blijkt af te nemen meL het toenemen van de afstand.
Daarbij moet worden opgemerkt dat het eerste deel- van de defi-
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nierinr;, waarbij'het elke
steld, op dat resulLaal van

dag z j-en' a-Is voorwaarde wordt ge-
inv-loed kan zi jn geweest.

2.4 Uitwerking van de probleemstelling

In paragraaf 1.4 werd globaal de probleemstellrng van het on-
derzoek geïnLroduceerd. Daar beperken we ons ertoe te spreken
over de sociale woonom,levinq zonder te expliciLeren wat wij
daaronder zouden verstaan. Eerder in diL hoofdst.uk zrjn ver-
schillende uitwerkingen van dit begrip aan de orde qekomen. De

operationalisaties van homogeniteit- en heterogeniteit die door
onderzoekers gebruikt ztjn variéren naar anal.yse-niveau, naar
omvang van de ruimtelijke eenheid, naar criteria voor analyse
en naar aard van de kenmerken waarvoor de mate van overeenstem-
ming werd vastgesteld.
0p deze keuzemomenten wi-llen we hieronder nader j-ngaan om op

die manier onze beslissingen t.oe te lichten.

Het niveau van analyse
Bijna a1 degenen die de mate van homogeniteit op boven-indivi-
dueel niveau als basis voor analyse kiezen (Deutsch & Coltins,
1951; Jahoda & West, 1951; Wilner et al., 1952; Nauta, 1971i
Hessler et af., 191 1) verde-Ien die eenheden in een aantal
(hooguit drie) kategorieën: heLerogeen (geïntegreerd, disso-
nant), gemengd en homogeen (gesegregeerd, konsonant).
Alleen bij de onderzoekers di.e het onderscheid geïntegreerd -
gesegregeerd hanteren (Deutsch & Collins, 1951; Jahoda & !,íest,
1951; Wilner et af., 1952) is er echtet naar aangenomen mag

urorden sprake van vofstrekLe homogeniteit in de gesegreqeerde
projekten. Wanneer er echter andere kenmerken worden qehanteerd
voor homogeniteit, waarvoor bij de woningtoewijzende instanties
geen (absolute) criteria qelden, dan zijn volstrekt homoqene
gebiedjes een zeldzaamheid. De onderzoekers hanteren bij niet
komplete homogeniteit betrekkelijk arbitralre criteria. Hess.Ier
(1971) bijvoorbee-1d noemt een pand homogeen wanneer tenminste
l5l(' van de bewoners een eigenschap deelt. Nauta (1913) neemt,
na rangordening naar sprelding, dat derde deel van de panden
dat gekenmerkt wordt door de kleinste spreidinq, en noemt dat
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deel homoqeen.

Binnen de groep bewoners die in zo'n betrekkelijk homoqene si-
tuatie verkeren, bestaat dan een grote groep die op een kenmerk

qelijksoortig is en een kfeine groep die daarvan afwijkt. 0f
deze twee groepen verschillen vertonen in heL bestudeerde 9e-
drag kan uit een analyse op boven-individueel niveau nieL wor-
den afgeleicj. Wij veronderstellen dat de positie die een huis-
houden inneeml binnen de kontekst van medebewoners nu juist van

groot belang is (zie ook Shuval-,196?) en zullen ernaar streven
hieraan bij onze operational-isatie recht te doen.

De onvang van de ruimtelijke eerfieid
In het beschreven onderzoek valt een grote variatie te signale-
ren naar omvang van het gebled waarvoor de mate van overeen-
stemming tussen de bewoners is vasLgesteld. De meesL kleinscha-
lige eenheid is die van Shuva.l (1962): de respondent + de twee

naaste buren. Grootschalig is de gebiedsafbakening van naar ras
geïntegreerde en gesegregeerde projekten.
Wij zullen kiezen voor een kleinschalige oplossing. De opmer-

kingen van Grunfeld (1914,1916) die in paragraaf 2.1 werden

weergegeven, onderstrepen het belang van homogeniLeiL op dat

schaafni veau.
Zo'n kleinschalige woonomgeving zal, wil deze voor ons onder-
zoek geschikt zijn, aan een aanlal voorwaarden moeten voldoen.
Zo zal heL voor de betrokkenen duidelijk moeten zijn wie zj-jn
buren zi jn en wi.e niet..
Al vaak is erop gewezen dal er problemen ontstaan wanneer men

tracht op een voor bewoners zelf zinvolle wijze een geografi-
sche eenheid af te bakenen. Met name worden deze problemen ge-

si.gnaleerd op het niveau van de buurt (zie bijvoorbeeld Ke11er,

1974; d'Ancona & Steenweg, 1915). Verschillende auLeurs wijzen
erop dat de strukturering van de gebouwde omgeving van invfoed
kan zijn op de vraag in hoeverre er bij bewoners sprake is van

buurtbesef (Lynch, 1962; Pfeil, 1965; Dorsch, 1912). Ook voor

het afbakenen van een 'burensituaLier kan de rui.mtelj"jke
vormgeving belangrijke aanknopingspunten bieden. 0ns onderzoek
za1 gehouden moeten worden op een lokatie waar de fysieke omge-

ving zo ondubbelzinnig rnogelijk de grenzen van de 'burensitua-
tier aangeeft.
In paragraaf 2.2 is het be-Iang van afstand aangegeven voor de
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re'-Iatie tussen buren. In paragraaf 1.J werd het onderscheid ge-
ïntroduceerd tussen afstand'hemelsbreed' en funktionele af-
stand (Oe mate van zichtbaarheid en bereikbaarheld ) . Bij de

keuze van een onderzoekslokatie zal, ernaar gestreefd moeten
worden deze vari-abelen binnen de te onderscheiden 'burensi-tua-
ties' konstant te houden.
Een laatst.e voorwaarde die gesteld moet worden heeft betrekking
op de omvang van het gebied. Er zulfen voldoende burensituaties
aanwezig moeten zijn om een vergelj-jking van dergelijke kontek-
sten mogelijk te maken.

Criteria voor afbakening van de analyse-eerfteid
Verreweg de meeste onderzoekers richten zich, bij het vast.stel-
,Ien van de mate van overeenkomst, op a1le bewoners van een be-
paald gebied. Alleen Carey & Mapes (1912) en Athanasiou &

Yoshioka (1971) analyseren de overeenkomsten van mensen die
kontakt met elkaar onderhouden.
Al eerder wezen we erop dat tussen buren ook latente refaties
bestaan. Een positieve houding ten opzichte van buren hoef,t
niet samen te gaan met bijvoorbeeld het uitwisselen van bezoe-
ken. 0ver die gevoelens ten opzichte van buren bij afwezigheid
van manifeste vormen van kontakt kan op basis van op dergelijke
wi jze verzame.l-de informatle geen uj,tsluitsel, worden gegeven.
Wij hebben gekozen voor ruimtelijke criteria om vast te stellen
wie tot de kontekst behoort.

Homogeniteitskenmerken
Wanneer we inventariseren voor we]ke kenmerken de mate van ho-
mogeniteit c.q. de mate van overeenkomst is vastgesteJ.d, dan
blijkt dat. er in het algemeen meer aandacht is geweest voor so-
ciografische kenmerken dan voor kenmerken die te maken hebben
met opvatti.ngen. Toch wordt met name in de beschouwende litera-
tuur over homogeniteit veel aandacht besteed aan opvattingen.
In dit onderzoek zuflen zowef sociografisehe kenmerken als op-
vattingen betrokken worden. steeds geldt al,s richtsnoer dat een
kenmerk konsekwenties moet hebben voor het door anderen, die
ni.et tot het huishouden behoren, waarneembare gedrag in en om

de woning.
De vorgende sociografische kenmerken zu11en in dit onderzoek
aan de orde komen: leeftijd, aanwezigheid en leeltijd van kin-
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deren in het huishouden, het samenlevingsverband en het soci-
aa-I-ekonomisch niveau.
Daarnaast is de mate van overeenkomst vastgesteld met betrek-
king t.ot de volgende opvattingen: opvattingen over

kinderopvoeding, over de rof van de vrouw, over burenkontakt,
fatsoensopvattingen en opvattingen over het gebruik van de

woonomgeving.

0p basis van de uiteenzetting in deze paragraaf is het mogelijk
onze globale probleemstelling nader te specificeren. Daarbij
moet worden opgemerkt dat de vragen steeds betrekking hebben op

mensen die in elkaars onmiddellijke nabijheid wonen (elkaar als
buren beschouwen).

1. Bestaat er verschil in welbevinden tussen mensen die ten
aanzien van een kenmerk tot de meerderheid behoren en men-

sen dle op dat kenmerk afwijken van de meerderheid?

?. Bestaat er verschil in burenkontakten, naar aard en aantal,
tussen mensen die ten aanzien van een kenmerk tot de meer-
derheid behoren en mensen die op dat kenmerk van de meer-

derheid afwijken?

3. Bestaat er een verband tussen burenkontakten, naar aard en

aantal, en welbevinden?
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1. HtT ONDERZOEK

t.1 Inleiding

HeL vorige hoofdsLuk werd afgesloten met de formufering van een

aantal uitgangspunlen die voor een nadere uitwerking van de on-

derzoeksopzet van groot belang werden geacht. Die nadere uit-
werking is het onderwerp van dit hoofdstuk. Eerst beschrijven
wij het woningbouwprojekt waar het onderzoek is uitgevoerd en,

door middel van een korte karakterisLlek, de mensen dle daar

wonen. Daarna volgen enkele paragrafen die betrekking hebben op

onderzoekstechnische aspekten. We zul1en daarbij ingaan op de

operationalisatie van een aanlal centrale begrippen, de hypo-

thesen en de analysetechniek, de maLerj-aalverzameling en de

Iesponse.

).1 De Schakelflats

De rschakelflals' is de naam van een woningbouwcomplex in
IJsselsLein, bestaande uit twaalf woontorens van zeven lagen

elk.
Juist door de indeling van die woonlagen is dit projekt bii
uitstek geschikt voor ons onderzoek. Etke verdieping, de begane

grond uitges-Ioten, ls opgebouwd uit vijf wonlngen. Deze wonin-

gen zijn gegroepeerd rond een gemeenschappelijke hal. Zorn haf

onLbreekt op de begane grond en op de bovenste woonlaag.

0p iedere verdleping treft men steeds Lwee 4-kamerwoningen,
twee l-kamerwoningen en één 1-kamerflaL aan (zie f,i9uur i.1).
Het ontwerp is gebaseerd op een eerder in Utrecht, 0vervecht-
Noord gerealiseerd projekt van de Utrechtse Bouw-en Woning-

dienst. (zie Pas & Kropman ) 1915).
0bservaties ter plaatse en gesprekken meL de ontwerper hadden

de indruk gevestigd dat de gemeenschappelijke hal, d-ie meer 9e-
bruiksmogelljkheden biedt dan het berelkbaar maken van de wo-

ningen, een elemenL ls dat de bewoners van een etage als burerl

met efkaar verbindL.
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Figuur 1.1 Indeling van de woonlaag

Het feit dat de bewoners van een etage ruimt.elijk op elkaar
zj.jn georlënteerd en bovendien op een duidelijke manier van de

bewoners van andere verdiepingen zijn gescheiden maakt de etage
tot een voor ons onderzoek ideale 'burensituatie' .

Kenmerkend voor de wonlngen, di.e in de woningwetsektor gereali-
seerd zijn, is de flexibiliteit van de plattegrond door de toe-
passing van schuifwanden en de bijzondere ultvoering van de

balkons. Deze zogenaamde rbultenkamers' bestaan uit een kooi-
konstruktie met een hardqlazen borstweri-nq. Boven deze borstwe-
ring zltten kozijnen waarin uitneembare ramen passen. Men kan

de buitenkamer daardoor öf als een normaal- balkon gebruiken,
waarbij ramen kunnen worden ingezet als windscherm, öf, wanneer
men ramen rondom plaatst, a1s serre.
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De twaalf woonLorens van het
een soort van 'onvoltooide'
clusLers (zie fiquur 3.2).

schakelflatcomplex vormen t.e zamen

B, opgebouwd uit vier geschakelde

Figuur 1.2 Situering van de woontorens

iltItlt
t/t

// (

Aan die schakeling van torens tot c_luster dankt het complex
zijn naam. De twaalf flats zijn, steeds met een interval van
een maand, opgeleverd ln de periode van mei 1914 LoL net j915.
De bewoners van de schakelflats hebben een aanta_L voorzieningen
binnen handbereik. Er is een wj,jkwinkelcentrum 'de CIinck-
hoeff,', het stadskantoor, dat volgens hetzeffde ontwerp als de

woontorens is ui,tgevoerd, en er ligt een grote sporthal.

De schakefflats zouden een levendig aksent moeten vormen binnen
de IJsselsteinse nieuwbouw. Aan zo'n aksent was behoefte orndat
een groot deel van de omvangri-jke wonlngbouw 1n de woni,nqwet-
sektor gerealiseerd is. De uj-tvoerinq daarvan maakt. een tame-
lijk sobere indruk.

Gegadlgden voor een won-ing in het schakelf,latcomplex meldden
zich ln grote getale aan. Voor de 184 woningen heeft men uit-
eindelijk kunnen beschikken over zo'n 900 kandidaten.
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De instanties die z-ich bezig hielden met toewijzing van de wo-

ningen en het beheer, waren van mening dat bijzondere zorg
moest worden besteed aan het bijeenplaatsen van bewoners van

een etage. Een spec-iale kommissie werd ingesteld voor de toe-
wijzing van de schakelflats. Deze bestond uit ambLenaren van de

huisvestingsbureaus van IJsselsLein en Utrecht, en een verte-
genwoordiging van de Woningbouwveren-iging.
Voor het bij elkaar zoeken van de kandidaten voor een etage be-
stond geen vasLe strategie. Enerzijds liet men zich leiden door
de opvatting dat de kans op konflikten, ongewenste kontakten en

ongewensL isolement kleiner zou zrjn wanneer de bewoners over-
een zouden komen naar kenmerken als leeftijd, sociaal-ekono-
misch nlveau en gezlnsfase (ae kommissie streefde ernaar een
etage tenminst.e op één van deze kenmerken homogeen te maken);
anderzijds hield men waar mogelj,jk rekening met de wensen die
de gegadigden zelf kenbaar hadden kunnen maken op het inschrij-
vingsformulier. fr werd daarbij vooral gelel op het antwoord op

de vraag of men de gemeenschappelijk ha1 'aktief wilde gebrui-
ken'of dat men de hal beschouwde als een'entree zonder
meer' . DaarnaasL hield men zo mogelijk rekening met- wensen ten
aanzien van de leeftijdsverdeling van de mede-halbewoners.
Deze uitgangspunten leken zicht te geven op een zodanige invul-
ling van de verschillende etages dat voor de onderzoeker een

'experimentele opzet.' zou ontstaan. De prakt,ijk van woningtoe-
wijzing is echter gekompliceerd. Urgente wonlngzoekenden moeten

snel aan huisvesting worden geholpen en gegadigden die uitste-
kend op een etage passen, bedanken soms bij nader inzlen.De mo-

gelijkheden om ideale etages samen te stellen werden ook be-
perkt door de wensen van de kandidaten t.en aanzien van wonlng-
groolt.e en moment van oplevering. fen 'experimentele opzet' is
dan ook niet tot st.and gekomen.

jj De bewoners

Met een korte beschrijving van de bewoners willen we dit hoofd-
stuk voortzetten. We schetsen de populatie op basis van de men-

sen die afs 'eersle bewoners' een woning in het schakelflatcom-
plex accepteerden. Er zljn in de loop van het onderzoek wef
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verhuizingen geweest, maar deze hebben

de opbouw van het bewonersbestand zich
wijzigd heeft (zie bijlage I).

nj-et toe geleld dat
belangrijke mate ge-

er
in

Leeftjd
Tabel 1.1 laat zlen dat in de schakelflats de jonge bewoners

bijzonder sterk zijn vertegenwoordigd (eOyl is jonger dan 30

jaar). De grootste kategorie, een derde van het totaal omvat-

tend, is de qroep jonger dan 25 jaar. Eén op de vier bewoners

is ouder dan 40 jaar. Mensen die ouder zijn dan 65 komen maar

sporadisch voor.

Tabel 1.1 PercenLuele verdeling van bewoners naar '1eef,tijd
aanvraqer' op )0 juni 1974

leeftijd percenLaqe

jonger dan 25

25-29
30-79
40-49
50-64

ouder dan 65

J4

26

14

9

10

6

o/

t of aal /o

n
100
181

Kinderen
In de overgrote meerderheid van de huishoudens zijn geen klnde-
ren aanwezl"q (829ó).

10,"ó heeft één of meer kinderen in de leeftijdsgroep tot 6 jaar;
89ó heef,t uitsluit.end oudere kinderen (zie bijlage I, tabel 2).

Werken van de vrouw

Met het feit dat relatief weinig vrouwen voor de verzorg.ing van

kinderen aan huis gebonden zijn, hangt samen dat zovefen van

hen een baan buitenshuis hebben. Twee derde van de vrouwelijke
schakelflatbewoners heeft een full-tlme of part-time werkkring.
(zie bijlage I, tabel 5).
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Samenlevingsverband
Het schakelflatcompJ-ex bestaal voor een kleine twint.ig procent

uit eenkamerwoningen die voorbehouden zijn aan eenpersoonshuis-
houdens.
0ok de grotere woningen worden wef door 1-persoonshuishoudens

bewoond, zoals blijkt uit het feit dat een derde van de popula-

tie uit alleensLaanden best.aat. Verreweg de grootste groep

wordt gevormd door santenwonende man en vrouw, aI dan niet ge-

huwd (629ó) (zie brjlage I, tabel 3).

Sociaal-ekonomisch niveau
Wanneer we de verdeling naar beroep bekijken dan valt op dat in
het schakelflatcomplex vooraf de lagere en middelbare employees

ruim verteqenwoordigd zijn (112í). De grootste groep hiervan
vall j.n de kategorie 'lagere employees'. De kategorie rhandar-

beid' (geschoold en ongeschoold) omval 2O2ó. Academici en hoger

leidinggevend personeel vormen 79ó van het totaal (zre bijlaqe
I, Label 4).

De bovenstaande qegevens maken het schakelflatcornplex in feite
wat minder geschlkt voor ons onderzoek. Er is sprake van een

betrekkelijk eenzijdig opgebouwde populaLie, vooral waar het
gaat. om leeftijd van de bewoners en de aanwezigheid en leeftijd
van kinderen in heL huishouden.
In bijlage II wordt de verdeling van de schakelflatbewoners
naar een aantaf opvaltingen gegeven. Daaruit bliikt dat ook

daar sprake is van 'scheve' verdelingen.

J.4 Enige olgj a,t ion_al.i_sa.t ies

1.4.1 Overeenkomsten en verschilfen tussen buren

In paragraaf 2.4 zijn een aantal uit.gangspunten voor de opera-
tionalj-satie van homogeniteit genoemd. De individuele posj'tie
van het hulshouden temidden van de kontekst van de medebewoners

stond daarbij centraa-I. Nu de onderzoekslokatie nader is aange-
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geven kan de operationalisatie van homogeniteitsposities uitge-
werkt worden.

We maken een onderscheid tussen een dominante positie, een dla-
dische positle en een positie als eenling.
Een dominante positie heeft een huishouden dat een kenmerk ge-
meen heeft met t.enminste Lwee andere huishoudens. Een diadische
positie wordt ingenomen door een huishouden daL een eigenschap
deelt. met één ander huishouden. Een huishouden dat op een ken-
merk afwijkt van aIle andere huishoudens verkeerL in de posiLie
van eenfing.In tabel 1.2 zien wrj de verschillende vormen die
de siLuaLle voor een huishouden kan innemen.

Ial:el 1.2 Mogelljke kombinaties van posities voor vijf huls-
houdens

Er za\ een kategorisering van homogeniteitsposities gehanteerd
worden' waarln de tegenstelling dominant - afwijkend cent.raal
staat..
Afwijkende posities besLaan slechts op hallen waar dominante
posities voorkomen. De afwijkers bevinden zich op het betref-
fende kenmerk in een minderheidspositie. In de bovenstaande
reeks van homogeniteitsposit.ies worden de diade in j. en de

eenlingen in k. en 1. afs afwijkers beschouwd.0p een etage

huishouden behoorL

a. 5 domi-nanten

b. 4 dominanten
c. J dominanten
d. J dominanten
e. diade
f. diade

S. eenling
h. eenling
1. eenling
j. diade
k. eenling
1. eenllng

andere hulshouden(s) van
de eLaqe vormen/is

'l eenl i ng

2 eenlingen
di ade

) eenlingen
diade + eenling
4 eenlingen
diade + 2 eenlingen
diade + diade
J dominanlen
J dominanten + eenling
4 dominanten

to t/i s
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waar geen domlnante groep aanwezj-g is nemen alle huishoudens
een neuLrale positie in.
Homogeniteitsposities zijn op twee momenten vastgesteld. Daar-
bij is uitgegaan van de bewonerssamenstelling zoals die een

maand voor aanvanq van de enquëtering werd aangetroffen.
Tot dusverre spraken wij steeds over posities die huishoudens
ten opzichte van elkaar innemen. Twee derde van de huishoudens
bestaat echter uit meer dan één persoon. In de sit.uatie dat.

zo'n huishouden bestaat uit man en vrouw, is steeds de vrouw
als respondent gekozen. In het algemeen brengt zij meer ti-jd in
de woonomgevlnq door. Ook bij het vaststellen van de homogeni-
teitsposities zijn we uitgegaan van de kenmerken van de vrouw.
Alleen wanneer er j-n een huishouden geen vrouw.was, zijn de ge-
gevens van de man gehanteerd. Bij het vaststeflen van de homo-

geniteitsposities op het kenmerk sociaal-ekonomisch niveau is
een afwijkende strategie gevolgd. Deze poslties zljn gebaseerd
op de gegevens van de kostwinner.
Het zal duidelijk zijn dat ontbrekende gegevens bij deze onder-
zoeksbenaderinq een groot probleem vormen. Posities kunnen al-
leen worden vasLgesteld aIs men de homogeniteitskenmerken van
aIIe huishoudens van een etage kent. Het ontbreken van gegevens

bij één van de vijf huishoudens betekent dat men voor het be-
treffende kenmerk ook de vier respondenten van wie men die in-
formatie wel heeft, buiten de analyse moet houden.
Voor een aantal ontbrekende demografische gegevens is een op-
lossing gevonden door vervangende j-nformatie te verzamelen bij
de woningbouwvereniging en de gemeente. Daar bleken gegevens

over leeftijd, gezinssamenstel-l-ing en beroep i-n de meeste ge-

vallen we1 aanwezig.
0m te kunnen bepalen welke normen en opvattingen men huldigt is
het beschikken over een ingevulde enquéte echter een verelste.
Dankzij het feit dat de vragenlijst driemaal is afgenomen, kon-
den wij voor een aantal mensen waarvan de score op het moment

van homogeni-teitsbepaLing ontbrak, weI een schatting maken op

basis van eerder of later gegeven opinies (zie tabel- III.16).
De tamelijk hoge korre-laties tussen de scores op twee verschil--
lende meetmomenten lijken dat we-l- te rechtvaardlgen (Ul;tage
II, t.abel 8). De schattingen zijn gebaseerd op een regressie-
analyse. Informatie over de mate waarin bij het vaststellen van
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homogeniteltsposities van schatt-ingen is gebruik qemaakt, wordt
qeqeven in bijlage III, tabel 15.

Tenslotte, t,lanneer is er sprake van gelijksoortigheld etr wan-

neer nlet. Weinig problemen bestaan er in dit opzicht bij de

homogeniteitskenmerken aanwezigheid en leeftijd van kinderen,
samenfevinqsverband en sociaaf-ekonomisch nlveau.
De kategorieën die binnen deze kenmerken worden onderscheiden
zijn eenduidig. Het vaststellen van niveaus voor de kenmerken

'leeftijd' en de vijf 'schalen' meL betrekking tot opvattlngen
is veel lastiqer.
Voor het hanteren van niveaus met gefixeerde klassegrenzen zijn
wein-ig logische argumenten t.e vinden. Er zijn geen 'omslagpun-
ten' aan te qeven waar het gedrag z j-ch wi jzigt. Bes.Ioten i"s om

bij deze homogenlteitskenmerken 'glijdende' niveaus te hante-
ren. Het qaat er dan n-iet om waar een niveau begint en waar het
ophoudt, maar om de vraag hoeveel verschil er tussen mensen mag

besLaan om ze nog aLs 'soortgenotenr te kunnen beschouwen.

De demograflsche kenmerken zijn vooral gekozen omdat ze naar
omstandigheden verwijzen die van invloed zijn zowel op bepaalde
wensen die men ten aanzien van de woonomgeving heeft, al-s op

het gedrag in en om de woni.ng.

De opvattingen die als homogeniteitskenmerk zijn gekozen hebben

betrekking op bepaalde aspekten van gedrag dat zich in de woon-

omgeving afspeelt. Hieronder wordt de operationalisatie van de

verschi-llende kenmerken gegeven.

Leeftijd
De leeftijd is vastgesteld op een peildatum aan de hand van de

geboortedatum. Bij het vaststellen van de posities is die groep
bewoners als leeftijdgenoot aangemerkt waarvan het verschil in
leeftljd tussen de oudste en de jongste maximaa,I acht jaar be-
draagt.

Aanwezigheid en leeftijd van kinderen in het huishouden
Bij de bepaling van homoqehiteitsposities is uitgegaan van de

volqende drie kategorieën:
- huishoudens zonder kinderen;
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- huishoudens met klnderen, waarvan er tenminste 1 jon-
ger is dan 6 jaar;

- huishoudens met uitsluitend kinderen van 6 jaar en ou-
der.

De leeftljdsgrens is bij 6 jaar gelegd omdat bij dle leeftljd
de leerplicht ingaat. Vanaf dat moment brengen klnderen minder
tijd door i-n de woonomgeving en zijn ouders minder aan huis ge-
bonden.

Het samenlevingsverband
0ok voor het vastst.ellen van het samenlevingsverband zljn dri.e
kategorieön onderschelden:

- afleenstaandenl
- man en vrouw, al dan niet gehuwd (geen bloedverwant-

schap);
- overj-ge samenlevingsverbanden.

Het sociaa-l-ekonomisch niveau
Voor het vaststefl-en van de homogeni.teitsposities is de inde-
ling van beroepsgroepen van het I . T.S. (Westerlaak et af. ,

1915) gehanteerd. Deze indeting onderscheidt zes beroepsgroe-
pen. Daarvan zijn in dit onderzoek de volgende vijf gebruikt.*

- ongeschoolde handarbeid;
- geschoolde handarbeid;
- lagere employees;

- middelbare employeesl

- hoger J.ei.dinggevende of academische beroepen.

0pvattingen over kinderopvoeding
0m deze opvattingen te achterhalen is gebruik gemaakt van een
lijst van 17 ui.tspraken, ontleend aan de Gezins 0mgevings In-
ventarisatlevragenlijst (Van der Flier et a1., 1976). De ult-
spraken hebben betrekking op kommunikatie, beschermi-ng en soli-
dariteit binnen het gezin (zie bijlage II, tabel 'l).

0p basis van opleidinq en aard van
een groep van zeer geringe omvarg,

het werk zijn de kleine zelfstardigen,
in de ardere kategorieën ordergebracht.
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0pvattingen over de rol van de vrouw

Deze opvattingen zijn gemeten door de respondenten hun meninq

te laten geven over 11 uitspraken (d'Anconat 1914). De bewerin-
gen hebben betrekkinq op de ro1 van de vrouw in het huishouden,

op het werk en in het openbare leven (zj.e bijlage I1, tabel 1).

0pvattingen over burenkontakt
De scores op dit kenmerk zijn gebaseerd .op een in het woonon-

derzoek bijzonder gangbaar instrument bestaande uit 5 uitspra-
ken (zie bijlage II, tabel 1). De uitspraken hebben betrekking
op de manier waarop men bij voorkeur met zijn buren om zou wif-
1en qaan.

0pvattingen over fatsoen
Aan een onderzoek van Nauta (1912) ontleenden wij een lijst met
'10 uitspraken over f,atsoen.0p basis van de resultaten van een

faktoranalyse (zie bijlage II, tabel 2) werden 5 beweringen qe-

selekteerd die een tetikette-achtige' inhoud gemeenschappelijk

hebben.

Opvattingen over het gebruik van è gemeenschappelijke hal
Zes bewerj-nqen over dit onderwerp zijn opgesteld door een qroep

bewoners van de experimentele flats in 0vervecht om j-nzicht te
krijgen j-n de mate waarln nieuwe bewoners het gebruik aan af-
spraken en regels wilden binden (zie bijlage II, tabel 1).

Bi.j het bepalen van homogeniteitsposltles is dezelfde strategie
gevolgd a1s bij leeftijd. Voor de opvattingen is de ornvang van

het 'glijdende niveau' bepaald door het aantal scores dat 1n

principe mogelijk is te delen door 5. De opvattingen over bu-

renkontakt bijvoorbeeld zijn op een 7-puntsschaal gemeten op

basis van 5 uitspraken. Mlnimale score op dit kenmerk is 5,
maximaLe score 35. Er zijn 31 verschillende somscores mogelijk.
Blj het vaststellen van posities is die groep bewoners afs ver-
want in opvatting burenl<ontakt aangemerkt waarvan heL verschil
in somscore maximaal 6 punten bedraagt. 0p dezelfde wijze is
het verschil bepaald voor de overige vier opvattingen. De in-
terval,-len die resulteerden zi jn: kinderopvoeding 'l 9 punten, ro1
van de vrouw 13 punten, fatsoen 6 punten en gebruik van de ge-

meenschappelijke hal 7 punten.
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J.4.2' l{elbevinden

In populaire termen zou onze veronderstelling die betrekking
heeft op de relatie tussen 'homogeniteitsposit.ie en wefbevin-
den I al-s volgt luiden:

Mensen die tot een meerderheid behoren voefen zich pret-
tiger dan de afwijkers.

Wat is echt.er dat'zieh pret.tig voelen'en hoe kan een onder-
zoeker het meten. Het 1j-gt voor de hand dat gezondheld, zowe.l-

lichamelijk als geest.elijk, er deel van uitmaakt. HeL is even-
zeet duidelijk dat het om meer gaat dan de afwezigheid van
ziekte. Sommj-ge onderzoekers vertalen het 'zich prettj-g voelen'
in tevredenhej-d, andere maken gebruik van vragenlijsten die
stress of neuroticisme trachten te meten. Al deze operat.ionali-
saties hebben hun beperkingen (Ackermans et al., 19j4) en we

moeten konstateren dat een éénduidj-qe, goed te interpret.eren,
indikator vooralsnog ontbreekt.. In dit onderzoek worden een
aantal indikatoren naast efkaar gehanteerd. Er zj-jn vragen ge-
steld die bet.rekking hebben op medische klachten, neuroticlsme
en tevredenheid met verschillende aspekten van de woonsituatle.

Medische klachten
Voor het verkrijgen van inzicht in de mate waarin de bewoners
medische klachten hebben staan in principe meerdere wegen
open. Een medisch onderzoek van al-fe betrokkenen vormt de meest
betrouwbare informatie.
Een derqelijke procedure 1j-jkt echter bijzonder lastiq uitvoer-
baar. Niet alleen kostenoverwegingen spelen daarblj een rol.
Het valt te betwijfelen of mensen bereid zouden zijn in vol-
doende aantal aan een dergelijk onderzoek mee te werken. Ee!
afternatief zou zijn het inschakelen van de huisarts van de be-
trokken bewoners.Ook het natrekken van een individuele ziekte-
geschiedenis bij de arts kan echter niet zonder de toestemm.inq
van de betrokken bewoners. Bovendj_en is het de vraag of de door
de arts op kaart. geregistreerde gegevens voor dit doel toerei-
kend en voldoende betrouwbaar zijn. [en probleem j,s voort.s dat
op die manier slechts gegevens beschikbaar zouden zijn van die
mensen die naar de dokter gaan. Mensen die dat niet doen of om-
daL ze geen kJ-achten hebben of omdat ze hun klachten niet vol-
doende ernstig vinden of omdat ze met hun klachten niet naar de
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art.s gaan, blijven bulten beschouwing. Van der Velden (1911)

vermeldt dat slechts 20,ó van de totale morblditeit. bii de dok-

ter gepresenteerd en geregistreerd wordt. Aaksler (1912) schat

dat ongeveer 259ó van alle mensen met een gezondheidsstoornis
zich onder doktersbehandeling stelt. Toch wilden we over een

aantal- medische klachten informatie hebben. Besloten is de res-
pondenten zelf te laten aangeven in hoeverre ze van bepaalde

klachten last hebben. Hiervoor werd gebruik gemaakt van een ten
behoeve van eerder onderzoek samengestelde lijst (Reverda &

Danz, 1911) .

Deze klachtenlijst is in de loop van het onderzoek drie maal

voorgelegd. Bij het eerste interview, dat werd afgenomen op het

moment dat de bewoners nog kort in het schakelflatcomplex woon-

den, werd gevraagd de gezondheidssituatie voor de geest te ha-

len zoals die was in de maand vóór de verhuizlng. Bij de Lwee

volgende intervj-ews diende men de situatie weer te geven van de

maand voorafgaande aan de enquètering.
De regi.stratie verliep op basis van een 7-puntsschaal. 0p deze

wijze werd informatie verkregen over twaaff klachten.0p basis
van een faktoranalyse op de gegevens over de klachten zijn Lwee

samengestelde scores bntstaan. Deze analyse had tot doel na te
gaan in hoeverre de twaalf klachten samenhang vertoonden met de

vier van de vijf tractus die bl-j de zogenaamde tractusanamnese

worden onderscheiden:
- centra-l-e zenuwstelsel l

- de tractus respiratoriusl
- de tractus digestivus;
- de tractus circulat.orius.

Klachten met betrekking tot de tractus urogenitalis werden in
deze lijst niet opgenomen.

De faktoranalyse gaf, onvofdoende steun om deze 4-deling te
handhaven. De beste bleek de 2-faktor oplossing (zie bijlaqe
IV, tabeJ- 1).
0p faktor'1 laadden de klachten hoesten, benauwdheid, plin in
de hartstreek en beklemming op de borst hoog; op faktor 2 de

overige acht klachten: hoofdpijn, slapeloosheld, vermoeidheid,
geïrriteerdheid, angsten, maagk-Iachten, onregelmatige of ver-
traagde ontlasLing en verveling.
In di,t rapport duiden we de faktoren respektievelijk aan met
tsomatische klachten' en tvage klachtenr, ook al zijn we ons
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'ervan bewust dat deze benaming de gevonden faktoren nlet geheel
dekt.
Aan de respondenten werd Levens gevraagd aan te geven of zij
voor elk van de twaalf klachten naar de dokter of specialist
waren geweest of dat één of meer van de klachten aanleiding wa-
ren geweest voor ziekenhuisopname. Per kLacht bleek het aantal
respondenten dat hierop bevestigend antwoordde te klein om ana-
lyse mogelijk t.e maken. Beslot.en is een totaaf-maat over alle
klachLen Le konstrueren die kortheidshalve als 'artsenbezoek,
zaf worden aangeduid.

Neuroticisme
In onderzoek naar de relatie wonen - geesLelijke gezondheid
worden twee methoden toegepast om het neuroticisme te meLen.
De ene methode bedient zich van de diagnose door een beoorde-
laar, de andere maakt gebruik van de vragenlijsttechni.ek.
Wij hebben ook hier aan de vragenlijstmet.hode de voorkeur gege-
ven. Gekozen is voor de Amsterdamse Biografische Vragentijst
(ABV) van Wilde (1963).
De ABV levert twee scores op voor neurotische labilj.teiL:

- de N-score: neurotische labillteit zoa.ls gemanif,es-
teerd in het hebben van zogenaamde psychoneurotische
klachten;

- de NS-score: neurotische klachLen zoa1s gemanifesteerd
in het hebben van funktionele (lichamelijke) klachten.

Ook de ABV is driemaal aangeboden. Daarbij moet worden opge-
merkt dat -in dit geval het eerst.e moment van meting op het mo-
ment zelf van toepassing is en nj-et, zoal-s bij de medische
klachten, op de periode van vóór de verhuizing.

Waardering woonsituatie
De laatste groep variabel-en, die inzicht dient te geven j.n het
welbevinden betrefL een waardering van de woonsituatie in de

schakelfLats toegespitst op de situatie op de eigen etage (voor
de tekst van de vragen, zie bijlage IV). In de eerste enquéte
i-s dj.t onderwerp niet aan de orde gesteld. Bij de twee volgende
enquétes werd aan de bewoners gevraagd, in de vorm van een rap-
portcijfer, een oordeel uit te spreken over de kontakten op de

etage en over de manier waarop de gemeenschappelijke hal werd
gebruikt. Ook de algemene woontevredenheid werd in de vorm van
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een rapportci.jFer gegeven ("in welke mate bent u tevreden met

het wonen hier?" ).
Naast deze eenvoudige registratie door middel van rapportcij-
fers is een lijst met beweringen voorgelegd aan de hand waarvan

de bewoners op een 7-puntsschaaf hun opinie konden geven over

hun woonsj-tuatie. Deze beweringen zijn gebaseerd op Nooy

(1961). De mate waarin men zich met de woonomgeving identifi-
ceert (eraan gehecht is) zou in de wijze van beantwoording tot
uitdrukking moeten komen (zie biilage IV). Ook werd gevraagd of
men verhuisplannen had en zo ja, op welke termijn.

1.4.1 Kontakt

0m een beeld te krijgen van aard en omvang van de burenkontak-

ten van de schakelflatbewoners is hun gevraagd om voor elk van

de vier overige huishoudens apart aan te geven of er gedurende

de drie maanden voorafgaande aan de enquëtering sprake was van

kontakt en zo ja, in welke vorm dat kontakt bestond. Daarbij
werden de volgende vormen van burenkontakten onderscheiden:

- uitsluitend groeten;

- samen dingen doen op de hal;
- praatje maken buiten of op de ha1;

- samen uitgaan;
- bij elkaar op bezoek gaanl

- elkaar dingen 1enenl

- elkaar zonodig heJ-pen.

Ten behoeve van de analyses zijn hieraan vier indikatoren voor

burenkontakt. ontleend :

aantal kontakten totaal;
elk huishouden waarmee de respondent één of meer van de

bovengenoemde kontaktvormen onderhoudtl groetkontakt werd

hi-erbj- j echter niet meegerekendl

aantal bezoekkontakten;
e1k huishouden. waarmee de respondenL "bezoeken uitwis-
se-It" en/of "samen uitgaat." I

aantal leenkontaktenl
aantal hulpkontakten.

51



ztr FakLor.e.n. die op. welbe_vinden. ejr op. k.on_takt_ v.a.n

invloSd z.ij.n

0ok het hier beschreven onderzoek is een ex posL facto onder-
zoek (zie pagina l). Bij de Loewljzing aan bewoners is op geen

enkele wijze gestreefd naar een equival-enLie van de groepen
afwijkers en dominanten.
Vooral bij een populatie die naar veel kenmerken nj-et 'normaaf'
verdeeld is, is de kans qroot dat afwijkers systemat.isch ver-
schillen van dominanten. In de beschrijving van de onderzoeks-
populatie is erop gewezen dat bijvoorbeeld de opbouw naar.Ieef,-
tijd eenzijdig is. De groep bewoners die jonger is dan dertig
jaar omvat.609ó van het totaal. Voor iemand uit deze leeftijds-
kategorie is de kans dat hij of z1j gehuisvest wordt op een

etage meL leeftijdsgenoeten groter dan voor iemand van middel-
bare leef t j. jd.
Dergelijke verschllfen in achLergrondkenmerken zouden op zich
af van invloed kunnen zijn op de mate van wefbevinden en aard
en aantal van de konLakten. Voor acht achtergrondkenmerken is
nagegaan of ze de afhankelijke variabelen beïnvloeden. Voor
leeftijd, opleiding, sociaa-I-ekonomlsch niveau, inkomen en het
werken van de vrouw door het. berekenen van korrel-aties, voor
geslacht, aanwezigheid en leeftijd van kinderen en het samenle-
vingsverband aan de hand van kruistabellen.
Deze bewerkingen zijn zowel- uitgevoerd op het materlaal- van

1916 als op dat van 19'77.

1.5.1 welbgyi!99!

De korrelati.es zljn over het algemeen 1aag. Van de 140 korrefa-
ties* zi-jn er in 1916 127 (91?í) lager dan .15. Slechts 6 komen

boven de .25. íen jaar laLer zljn er weliswaar wat minder kor-

+ Bij deze analyses zijn de twaalf afzorderlijke medische klachten betrokken
geweest, alsook de waardering van de wonirg, van de wooóooqte, van de kon-
takten in de toren, van de kontakten in het cunplex, identifikatie toren en

en identifikatie complex.
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relaties beneden de.15 (1tll = 749ó); het aantal korrelatres bo-
ven de .25 rs echLer even hoog.

Als de korrefaties Lussen de variabefe waarvoor men korrigeert
en de te korrigeren variabe-l-e erg laag zi jn heeft zo'n
korrektie geen invloed van beLekenis. Er is daarom a-l-feen

rekenj-ng gehouden met korrelaties van .15 en hoger.

Tabel l.l Samenhang tussen zes indikaloren van we.Ibevinden en
leeftijd in 1916 en 1911 (produkt-momenL korrefa-
latles) (r>.25)

De invloed van leefLijd is duidelijk (zie tabel l.l). Leeftijd
heef,t voora.L invloed op de gezondheidsklachten. De korrelat.ies
hebben steeds een positief teken wat wil zeggen dat mel het
kfimmen der jaren de klachten de neiging hebben t.oe te nemen.

De korrefaties zijn in beide jaren ongeveer even hoog.
Het verband tussen leeft.ijd en verhuisplannen geefL aan dat. men

meer verhuisplannen heeft naarmate men jonger is.
Verhuisplannen blijken ook samen te hangen met inkomen (men

heeft meer verhuisplannen naarmale men meer verdientl 19J62 r =

-.26;1977: r = -.17).
InspekLie van het verband tussen de 'nominale' achterqrondsken-
merken 'geslachL, 'aanwez.igheid en leeftijd van kinderen' en

'samenlevingsverband' op basis van kruistabellen bracht aan het
licht dat vooral- aan de eerst.e twee achtergrondkenmerken aan-
dacht nroest worden besteed. Het aanLal signifikante verbanden
dat op basis van de chi-kwadraat-toets werd gevonden bedroeg
voor geslacht 4 in 1916 en I in 1911. Yoor de aanwezigheid en

leeftijd van kinderen respektievelljk 5 en 10.

indi-katoren van welbevinden 1ee ft i jd

191 6 1911

somscore somati-sche klachten
slape 1 ooshei d

benauwdheid
beklemming op de borst.
pijn in de hartstreek
ve rhui sp lannen

Z1

J2

29

21

21

3?

29

))
26

11

26

41
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Bij onze analyses zulfen wij rekening houden met de achter-
grondkenmerken leeftijd, aanwezigheid en leeftijd van kinderen
en geslacht..

Zoafs in paragraaf 1.2 werd vermeld wordt nogal eens veronder-
steld dat woonhoogte van invloed j.s op het welbevinden. Als be-
woners zich inderdaad minder welbevinden naarmaLe ze op een ho-
gere verdieping wonen, dan zou ook bij onze analyse rekening
gehouden moeten worden met variaties in woonhooqte. In de meer

omvattende rapporterlng over het onderzoek wonen - gezondheid
(Danz & Lengkeek, 1919) wordt op het verband tussen woonhoogte
en welbevinden uitgebreid ingegaan. 0m de hypothese te toetsen
dat het welbevinden nadelig wordt beïnvloed door woonhoogte

zi.jn daarbij twee strategieën gevolgd. Zowel- op het materiaal-
van 1916 als op dat van 1977 zijn de scores op de verschillende
maten voor wefbevinden zelf gebruikt om korrelaties te bereke-
nen. Daarnaast zijn voor de groep bewoners die vanaf het momenL

van oplevering in het schakelflatcomplex hebben gewoond en aan

a1le enquétes hebben deeJ.genomen (n=+'150) verschilscores bere-
kend, met de gegevens van de eerste enquéte a1s uitgangspunt.
Aangenomen werd dat men op het moment waarop men die eerste en-
quéte invulde, zo kort in de schakelflats woonde dat de woon-

hoogte nog geen invloed kon hebben gehad. Verschillen in ge-

zondheid die al bestonden zouden op deze wijze geen rol- spe-
fen. Met deze verschifscores werd de hypothese getoetst dat
veranderingen in welbevinden minder positief zijn naarmate men

hoger woont.
Beide hypothesen werden onderzocht door middel van partj"ë}e
korrelatle-berekening onder konst.anthouding van leeftijd, aan-

wezigheid van kinderen en geslacht (zie ook hierboven).
De resultaten van deze anal-yse wezen uit dat van een invloed
van woonhoogte op het welbevinden eigenlljk geen sprake is.
Voor het zeer beperkte aantal indikatoren waarvoor signifikante
korrelaties werden gevonden, gaat het om uiterst zwakke verban-
den. Met variaties in woonhoogte zal bij onze ana-lyses die be-
trekking hebben op homogenitelLspositi.es en welbevinden, geen

rekening worden gehouden.
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I .5 .2 Kont.akt

Kontakt in de woonomgevinq kan worden beïnvloed door de sociale
woonsituatie, de fysiek-ruimteJ.ijke woonsltuatie en door ach-
tergrondkenmerken van de bewoners van die woonomgevinq. Bij dit
onderzoek gaat het erom de invloed van de sociale woonsituatie
zo zuiver mogelijk te bestuderen. Invloeden van de fysiek-ruim-
telijke woonsiLuatie en achtergrondkenmerken zullen daartoe
uitgesehakeld moeten worden.
De invloed van fysiek-ruimtelijke faktoren i-s nagenoeg konstant
(zie figuur'l). De situat.ie is op de etages in dlt opzicht voor
alfe bewoners bij benadering qelijk.
We beperken ons tot het traceren van de invloed van achter-
grondkenmerken op kont.akt. Wanneer we de korrelaties bekijken
blj.jkt dat deze in 1976 bijna allemaal lager zijn dan .15. In
1917 berelkt zelfs geen van de korrefaties een hogere waarde
dan.15.
Samenvattend: de j.nvloed van leeftijd, opleiding, socj-aaJ--eko-
nomisch niveau, inkomen en het werken van de vrouw is te ver-
waarLozen. Bij de analyse behoeft voor deze achtergrondkenmer-
ken niet gekorrigeerd te worden.
Uit de krulstabellen blijkt dat met name de aanwezigheid en
leeftijd van kinderen verband houdt met kontakt. Zowel in 1916

als in 1977 zijn de vier chi-kwadraat-toetsen slgni-fi-kant. Men-

sen met kinderen onderhouden met meer buren kontakt. Het samen-

levlnqsverband levert een beperkt aantal signifikante verbanden
op. Nadere inspektie van de kruistabellen wijst uit dat hier-
voor voornamelijk een kleine groep respondenten (n=tl0) verant-
woordel j- jk is.
Bij onze anal,yses zu11en we, bij het traceren van de invloed

\ u"n homogeniteitsposities op kontakt, de invloed van 'aanwezig-
heid en leeftijd kinderen' moeten ui.tschakelen.
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3.6 Hypothesen, en an_a.l,ysg.te.chn.iek

In paragraaf 2.5 werden de drie vragen globaal geformuleerd die

1n dit onderzoek aan de orde worden gesteld. VoordaL we over-
qaan tot het introduceren van de analyselechniek dienen we deze

vragen om te zetten in hypothesen. In globale vorm fuiden deze

als volgt.:

a. Mensen die een dominante homogeniteitspositie innemen

verLonen meer welbevinden dan mensen met een afwijkende
homogeniLe ilsposit ie.

b. Mensen die een dominante homogeniteitspositie Ínnemen on-

derhouden met meer etagegenoten kontakt dan mensen met

een afwijkende homogeniteitspositie.

NaarmaLe men op meer kenmerken een dominante homogenl--

teitspositie lnneemL, of op minder een afwijkende, za)-

men zich meer wel"bevinden.

Naarmale men op meer kenmerken een dominanLe homogènr-

teit.spositie inneemt, of op mj-nder een afwijkende, zal
men met meer etagegenoten kont.akt onderhouden.

Naarmate men met meer etagegenoLen kontakt onderhoudt zal
men zich meer wefbevinden.

Zoals wij eerder in dit hoofdsLuk hebben aanllegeven, za1 bij de

toets_ing van deze hypothesen de invloed van een aantal achter-
grondkenmerken van de respondenten moeten worden uitgeschakeld.
Dat ge1dt, waar het gaat om welbevlnden als afhankelijke varia-
bele, om leeftijd , aanwezigheid en leeftijd van kinderen en

geslacht.
Waar het gaat om kontakt zal de i.nvloed van aanh,ezigheid en

leeftijd van kinderen moeten worden uitgeschakeld.

d.

e.

Voor de hypothesen a en b

se, voor de hypothesen c, d

Ie korrelaties. Dat brengt
is binnen de analyses zelf
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Le houden, tenzij zo'n variabele dichotoom is.
De achLergrondkenmerken leeftijd en geslacht leveren geen pro-
blemen op. De enige manier om te konlroleren voor aanwezigheid
en leeftijd van kinderen is ook dit kenmerk te dichotomiseren:
alleen de invfoed van de aanwezigheid van kinderen kan op deze

manier worden uitgeschakeld.

Gezien het grote aantal toetsen dat in dit onderzoek wordt ver-
richt en de veronderstelde onderlinge samenhang van de afhanke-
1ljke variabelen hebben we besloten de volgende voorwaarden te
steflen met beLrekking tot de aanvaarding van een hypothese. De

uitkomsten van een ana.Iyse moeten blj beide meLingen met de hy-
pothese in overeenstemming zijn. Tenmi.nste eenmaal zaf een p-
waarde van <.05 moeten worden aangetroffen, terwijl ln het an-
dere jaar p<.10 zal moeten zijn.
De formul-ering van de hypothesen impliceert eenzi.jdige toeL-
sinq. Bij een p-waarde <.05 spreken we van een signifikant re-
sultaat, in overeenstemming met de hypothese; van een tendens
spreken we al-s .05.p<.10. Een p-waarde >.95 duidt op duidelijke
verschill-en tussen dominanten en afwijkers, die echter tegenge-
steld zijn aan wat i.n de hypothesen is verondersteld.
In de tekst spreken wij van 'verschiflen van (enige) betekenis'
wanneer er sprake ls van p-waarden <.10 èn p-waarden >.90. Ligt
p in het gebied Lussen.'10 en.90 dan kennen wij aan de ver-
schillen qeen betekenis toe.
De termen 'signifikant' en 'tendens' worden alleen gebrulkt
wanneer het gaat over resultaten die de hypothesen ondersteu-
nen. In de tabellen zijn de p-waarden (.10 vet gedrukt.

Waar analyses zijn uitgevoerd als exploratie is de toetslng
tweezijdig ulLgevoerd. Daarbij geldt dat naarmate de p-waarde
de 'l . dichter nadert, er minder verschil tussen de subgroepen
bestaat. In dit gevaJ- spreken we alleen bij p-waarden (.10 van
verschiflen van (enige) betekenis.
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1.1 Materiaalverzameling en respons

Het onderzoek "Wonen - gezondheid" (Danz & Lengkeek , 19J5,

1976, 19'19) waaraan het hier gepresenteerde materiaal is ont-
leend, wordt gekenmerkt door een longitudinafe benaderingswij-
ze. De bewoners van de schakelflats zijn driemaal geïnterviewd
in de periode van een maand na opJ-evering van de flaLs (juni
1974-junt 1915) LoL juni 1977.

De eerste enquète is opgesteld om inzicht te krijgen in de

woon- en leelsituatie van de schakelflatbewoners op hun vorige
adres. Het was dan ook bii aanvang de bedoeling de bewoners

daar te intervj-ewen. Een aantal faktoren hebben ertoe geleld
dat deze slrategie j-s verlaten:

- de selektie van qeqadiqden voor een woning in één van

de flats vond betrekkelijk kort voor het momenL van

oplevering plaats;
- geografische spreiding van de gegadigden; lang niet

a1le gegadigden woonden j-n Utrecht of IJsselstein;
- van de gegadigden bedankten een groot aantal; bijna

40?ó van de woningen moest meer dan eenmaaf worden aan-

geboden (Danz & Lengkeek , 1915).

De kans dat lnterviews zouden worden afgenomen bij mensen die
zich uiteindelijk nj-et in de schakelflats zouden vestlgen was

daardoor vrij groot. Daarnaast bleek dat in een aantal geva11en

de omstandigheden vlak voor het moment van verhuizlng voor het

realiseren van een interview verre van gunstig waren.

Besloten is de j-ntervlews te houden op het moment dat de bewo-

ners de flats zouden hebben betrokken. Er werd naar qestreefd

steeds één maand na oplevering te enquèteren.
De enquètes in 1 974 en 1975 zijn afgenomen door een vaste kern

van drie studenten. Incidenteef werden een aantaf anderen inge-
zeL. A1Ie interviewers kregen een korte training voordat met

het veldwerk werd begonnen.

De tweede en derde enquète werden gehouden rond juni 19-76 en

juni 1977. In deze vragenlijsten werd onder meer uitvoerig in-
gegaan op de ervaringen in de schakelflats, de kontakt.en met de

overige bewoners en het welbevinden. 0mdat ernaar gestreefd
werd de veldwerkperiode zo kort mogelijk te laten duren werd

hiervoor een groter aantal enquèteurs ingezet. In het kader van

de training van 1976 zijn proefinterviews gehouden in het ver-
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gelijkbare wonj-ngbouwprojekt in 0vervecht-Noord (zle pagina -
l6). 0p grond van de ervaringen die daar werden opgedaan is de

vraqelijsL op enkele punlen herzien.
De vragenlijsten zijn in het algemeen ingevuld door vrouwen.

Al1een op adressen waar geen vrouw woonde is de man geïnLer-
viewd. In tabel 1.4 wordt de respons, voor mannen en vrouwen

apart, op de drie meetmomenLen weergegeven.

Iabel 1.4 Respons naar geslacht op drie meetmomenten

Het aantal mannen dat als respondent aan het onderzoek heef,t
meegedaan is klein.0m toch een beeld te krl.jqen van het welbe-
vinden van deze groep is, bij de tweede en derde enquète, onder
een st.eekproef van de huishoudens een verkorte vraqenlijst voor
manneJ"ijke bewoners afgenomen. Deze lijst omvatt.e de vragen
over gezondheid, neurotj-cisme en identifikatj.e.
Informatie over de kontakten van de mannen j.s tameli.jk kom-

pleet. Aan de vrouwelijke respondenten werden namelijk ook ge-
gevens gevraagd over de kontakten van de partner.

Gegevens over de aantallen respondenten waarop de verschillende
analyses zijn gebaseerd, worden in bijlage VIII gepresenteerd.

mee t moment vr ou14en mannen tot aal pe rce nt age

1el4/15
1916

1977

?98

212

?59

56

45
/11

354

311

100

92.4
82.8
7B -i
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4. ENKELVOUDIGE HOMOGENITIITSKENMERKEN,
WELBEVINDEN EN KONTAKT

4.1 Inleiding

Dit eerste hoofdstuk waarin resultaten worden beschreven bevat

de toetsing van de hypot.hesen die geformuleerd zijn Len aanzien

van de enkelvoudiqe homogenit.eitskenmerken. Voor elk van de ne-

gen homogeniteitskenmerken, die in het vorige hoofdstuk zijn
geïntroduceerd, wordt onderzocht of:

a. mensen die een dominante homogeniteitspositie j-nnemen

zich meer welbevinden dan mensen met een afwijkende
homogeni tei t sposi t ie;

b. mensen die een dominante homoqeniteitspositie innemen

met meer etagegenoten kontakt onderhouden dan mensen

met een afwijkende homogeniteitspositie.
Aan elk homogeniteitskenmerk wordt een aparte paragraaf be-

steed. In zo'n paragraaf geven we ter introduktie een beeld van

de verdellng van de homogeniteltsposi-ties in 1976 en 1911. Door

deze verdelingen in de vorm van een kruistabel te presenteren
wordt inzicht geboden in de verschuivingen die er in een perio-
de van een jaar zijn opgetreden, terwijl bovendien duidelijk
wordt in hoeverre de onderzoeksgroepen op de twee meetmomenten

zijn opgebouwd uit dezelfde mensen , Deze tabellen zijn uitslui-
tend gebaseerd op gegevens van respondenten, terwijl bij analy-
ses die op kontakten betrekking hebben ook de gegevens van de

partner van de respondent zijn betrokken. In bijlage III, ta-
bellen 1 L/n 9, zijn de kruistabellen opgenomen die op deze

grotere groep betrekking hebben.

Vervolgens worden in twee subparagrafen, die respektieveJ-ijk
over welbevinden en kontakt handelen, de resu-ltaten van de ana-
lyses besproken. Eerst wordt een tabel gepresenteerd waarin de

analyses zljn samengevat. Voor elke afhankelijke varj-abel-e

wordt aanqegeven of het. resultaat de hypothese ondersteunt (in
de tabellen aangegeven met res.: +) of ermee in stri.jd is
(res.: -). Daarbij worden ook de p-waarden vermeld.
In hoofdstuk 1, paragraaf J.6 werd uiteengezel welke criteria
door ons zul-fen worden gehanteerd om over te gaan tot het ac-
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cepteren van de geformuleerde hypothesen:
De uitkomsten van de analyses moeten, per afhankelijke variabe-
fe, in beide jaren met. de hypothese in overeenstemming zijn.
Tenminste eenmaa-I zal het resultaat van een toets signlfikant
(pa.05) moeten zijn, terwi.jl er ln het andere jaar tenminste
sprake moet zijn van een tendens (p<.'10). Wordt hieraan niet
voldaan dan wordt de hypothese verworpen.

Paragraaf '11 heeft een exploratief karakter. [r wordt nader in-
gegaan op twee aspekten van de afwijkende homogeniteitsposi-
tie. Voor die homogeniteitskenmerken waarvan de verschlllende
klassen een rangorde representeren, is nagegaan of richting en
grootte van het alwijken van inv.loed zijn op welbevinden en

kontakt..

Een laatste exploratie ten aanzien van de enkelvoudige homoge-

niteltsposlties heeft betrekking op de neutrale positie. Deze
is toegekend aan affe bewoners van etages waar op een kenmerk
een dominante groep ontbreekt.

4.2 Het homogeniteitskenmerk leeftijd

Tabel 4.1 Verdeling van de respondenten naar homogeniteitspo-
sitie op het kenmerk leeftijd in 1976 en 1917

Verandering van homogenlteitspositie op leefti"jd kan a.lleen op*
treden wanneer op een etage een verhuizing plaatsvindt. De sta-
biliteit van de posities j.s opmerkelijt< (taOet 4.1). Van de
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1971

dom. neutr a fw. n.t tot. % (n=34J)

dominanL ( dom. )

neutraa.I (neutr.)
aíwi.ikend ( afw. )

132

1

3

45J
J39

74 214 62

15 64 19

20 65 19

niet toeqekend (n.t.)
Lotaal (tot.)
percentage (9ó) (n=llS)

69 3? 21

705 8) 68

58 23 19

o 122

109 465



mensen die in beide jaren een homogeniteitspositie toegekend
hebben gekregen is die van ruim 90,0ó onveranderd gebleven.
ferder spraken we de verwachting uit dat de dominanten jonqer
zouden zijn dan de afwijkers. Tabel 4.2 laat zien dat dit
j-nderdaad heL geval is.

Iabel 4,2 Verdeling van dominante en afwijkende homogeniteits-
posities op het kenmerk leeftijd naar leeltijds-
klasse in 1916 en 19ll

In paragraaf 3.5.1 werd aangetoond dat er tussen leeftijd en

een aantal aspekten van wefbevinden een verband bestaat. Uit de

bovenstaande tabel blijkt bovendien dat leeftijd niet onafhan-
kelijk is van de homogeniteitspositie op het kenmerk leeftijd:
bewoners di"e jonger zijn dan 30 jaar verkeren bijna steeds i.n

een dominante homogeniteitspositie terwijl ouderen veel- vaker
een afwijkende positie lnnemen.

Zou langs statistische weg gekorrigeerd worden voor de invfoed
van leeftijd op welbevinden, dan zouden misschien ook de ver-
schillen worden weggehaald die veroorzaakt worden door verschil,
in honrogeni-teitspositie .

Voor analyses die betrekking hebben op de relatie tussen hcmo-

genlteitsposities op het kenmerk leeftijd en welbevj-nden is
geen gebruik gemaakt van covariantie-analyse. De invloed van

leeftijd is onder kontrole gehouden door, voor de verschillende
leeftljdsniveaus apart, het verschi-I i.n gemiddelden van domi-
nanten en afwijkers te toetsen met de chj,-kwadraat-toets voor

leeftljd
191 6 1911

dom. afw. tot . dom. afw. tot .

jonqer dan 25

25-29
)o-19
40-49
50-64
65 en ouder

1 0B 13 121

91495
15 14 ?9

-131J
-2121

1 08 11 119

8',1 7 88

10 24 i4
61111
-1515

to t aal 214 65 219 205 68 21J
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qepiddelden (De Jonge , 1964). We hebben daarbij ervan afgezien
te korrigeren voor de invloed van de achtergrondkenmerken ge-
slacht en aanwezigheid van kinderen in het huishouden, omdat de

celvulling dan te gering zou worden.

4. 2. 1 Homog9!l!9i!--1991!1Jg-9!-!91!9yl!99!

Tabel 4.1 Toetsingsresuftatenx voor het verschil in gemiddel-
den tussen dominanten en afwijkers voor het. kenmerk
J-eeftijd naar leeftijdsklasse voor elf indikatoren
van wel-bevinden tn 1916 en 19ll

chi-kwadraattoets voor gemiddelden
Voor 1976 zijn de gegevens over de algemene woontevredenheid maar voor een be-
perkte groep respondenten beschikbaar (zie ook bijlage VIII)

*** Een enke-Ie maal moet een aantal toetsingsqrootheden die een 12-verdeling (1df)
hebben, worden gekombineerd. Dat qaaL a1s volgt in zijn werk.
Van de te kombineren 1z-qrootheden wordt de worLel genomen en deze wordt voor-
zien van een + teken al.s deze 1z behoort bij een tabel die aantallen bevat die
ln de richtinq van de hypothese wijzen, zo niet, dan van een - teken.
0nder de nulhypothese dat er geen verschillen bestaan, hebben deze van een te-
ken voorziene wortels een normale verdeling met een gemiddelde 0 en een vari-
antie I (l\ (0,1)).
Zijn er k-toetsen te kombineren dan worden deze grootheden opgeteld en qedeeld
door /k, Als de nulhypothese geldt, heeft het reóultaat opnieJw een I (ó,1)-
verdelinq. Dit resultaat wordt van een eenzijdige overschrijdingskans voor-
zien.

*

Jonger
dan

25 jaar
25-29 30-39 40-49 totaal r

res. P res. p res, p p res. P

somatische klachten 976
971

+ ,45
_ q7

.76

.11
- .56
+ .44 + .45

- .66
+ .25

vaqe klachten 916
971

.82

.88
- .18
+ .23

11
70 + ,43

.66

.66

art-senbeToek 916
971

t .17
+ .41

+ .48
+ .)9

-02
,64 _ a1

+-M
- .68

N-score ABV
976
917

q2
q3

- ,58
+ .16

- .62
- 1a + .33

- ,94
+ ,29

NS-score ABV
916
971

+ .18
- ,69

- .85
+ .02

+ .49
.37+ + ,41 + ,14

algemene tevredenheid 976
977

+ .29
- .86

+ ,17
+ .26

_ 1A

- .80 .51
+ .45
- .74

alqemene woon-
tevredenheid*+

976
977

+ ,i4 - .94
+ .ÍÉ

+ .22
,63 .11 + .19

verhui splannen 976
977

oa

- .66
- .66
- ,91

- .86
+ ,46 + .36

_ qq

idenLi fikatie etage 976
911

.86
oí + .49

- .94
+ ,26 17

_ .94
- .60

waardering kontakten 976
971

_41
- .88

+ ,49
- ,94

.18 _qn
- .99

waardering gebruik hal 1976
1971

.11

.54
+ .26

+ .O7 - .60
+ .18
+ .4-1
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Siqnifikante verschiflen in welbevinden tussen domlnanten en

af,wijkers komen betrekkelijk sporadisch voor, terwijl de ver-
schillen die er zijn noch door de resultaten van de andere me-

Llng noch door vergelijkbare resulLaten bij de andere l-eef-
tijdsgroepen worden gesteund (zie tabel 4.1). Hypothese a moeL

voor dit kenmerk worden verworpen. Afwijkers naar leeftijd voe-
len zich niet. mlnder prettig dan dominanten.

4.2.2 Honogeniteit leeftijd en kontakt

Tabel 4.4 Toetsingsresu.ltaten* voor het verschil in gemiddel-
den tussen dominanten en af,wijkers op het kenmerk
leefti,jd voor vier indikatoren van kontakt in 1916
en 1917

* covariantie-anaJ-yse waarbij is gekorrigeerd voor aanwezigheid van kinderen
in het huishouden

Tussen dominanten en afwijkers blijken tn 19ll verschlllen van

enj-ge betekenis te bestaan in het totaal aantal kontakten, in
het aantal bezoekkontakten en in het aantal hulpkontakten (ta-
bel 4.4). In al deze gevallen blljken het echter juist de af-
wijkers te zijn die meer kontakten onderhouden. 0ok hypothese b

moet voor dit homogeniteitskenmerk worden verworpen.

resultaat p-waarde

kontakten totaal 1916
1911

.90

.97

bezoekkontakten 1916
1911

.11

.93

Ieenkontakten 1916
1911

+ .16
.89

hul,pkontakten 1916
1977

+ .49
_qq

6l



4.J Het homogeniteitskenmerk aanwezlgheid en leef-
tijd van kinderen

Tabel 4.5 Verdelj-ng van de respondenten naar homogeniteitspo-
sltie op het kenmerk aanwezigheid en leeftijd van
klnderen tn 1976 en 1911

In beide jaren neemt driekwart van de respondenten een dominan-
te posj-tie in op dit kenmerk (zie tabel 4.5). Ook hier zijn de

posities tamelijk stabiel. Van de respondenten die zowel in
1916 als tn 1911 van de onderzoeksgroepen deel uitmaken, is dle
van bijna 909ó niet veranderd. Het is, op basis van de gegevens
die wij in hoofdstuk 3 presenteerden, te verwachten dat die
dominanten in overgrote meerderheid zul,len behoren tot de

kategorie huishoudens zonder kinderen. Het feit dat blj de

toewljzing van woningen ernaar gestreefd is gezi-nnen met
(jonge) ki.nderen op de lagere etages te plaatsen heeft tot
gevolg gehad dat er ook dominanten voorkomen met tenminste 1

kind jonger dan 6 jaar (tabel 4.6).

De aanwezigheid van kinderen in het huishouden bleek nlet al-
leen met welbevinden in verband te staan (paragraaf 3.5.1), ook
met de kontakten was er sprake van een samenhang (paragraaf
J.5.2). De analyses die in de volgende paragrafen worden gepre-
senteerd zijn gebaseerd op een verqelijklng van de gemiddelden
van dominanten en afwijkers voor huishoudens zonder ki-nderen en

huishoudens met tenminste 1 kind jonger dan 6 jaar.

1911

dom. neutr afw n.t. tot. lí (n=356)

dominant ( dom. )

neutraal (neutr, )

afwijkend (afw.)

160 0 16

4152
60)4

9) 269 16

1288
19 59 11

niet toeqekend (n.t.)
totaal (tot. )

percentaqe (?ó) (n=356)

99614
269 ?1 66

16 6 19

0 119

119 475
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aanwezigheid en
leeftijd van kinderen

197 6 1911

dom. afw. tot . dom. afw. tot .

geen kinderen
tenminste 1 klnd
jonger dan 6 jaar
alle kinderen
6 jaar of ouder

250 10 260

19 29 48

20 20

256

13

5 261

J5 48

26 26

tot aal 269 59 1?8 269 66 135

Tabel 4.6 Verdeling van de dominante en afwijkende homogenÍ-
teitsposities op het kenmerk aanwezlgheid en leef-
tijd van klnderen naar aanwezigheid en leeftijd van
kinderen in het huishouden in 1916 en 191-7

Huishoudens met alfeen oudere kinderen zijn uiteraard niet bij
de analyses betrokken (zie tabel 4.6). Er is getoetst met de

chi-kwadraat voor gemiddetden (De Jonge , 1964). We hebben bij
deze analyse niet gekorrigeerd voor de invloed van de achter-
grondkenmerken leeftijd en geslacht (te gerinqe celvulling).
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4. I . 1 Homo99!t!91!__qlrye_?_s_1e_'_d___ulL__rggllff 9__yfl_.lg:Lo_"Iïl_9!
welbevinden

Tabel 4.7 Toetsingsresultatenx voor het verschil in gemiddel-
den tussen dominanten en afwijkers voor het kenmerk
aanwezigheid en leeftijd van kinderen, voor huishou-
dens zonder kinderen en hulshoudens met tenminste 1

kind jonqer dan 6 jaar apart, voor elf indikatoren
van welbevinden in 1916 en 19ll

x chj--kwadraattoets voor qemiddelden
** zie noot bij tabel 4,3
x** zie noot bij Label 4.1

De resulLaten zijn zoal-s blijkt uit tabeJ.4.7, in een aantaf
opzi-chten opmerkelijk. Verschillen van betekenis (p<.10 en

p>. .9O) tussen dominanten en afwijkers doen zich bijna uitslui-
tend voor in 1916. In de meeste gevallen geeft het. verschll bii
de tweede meting nog weI dezelfde richting aan maar is het te
klein om daaraan waarde toe te kennen.
Waar de resultaten uitwijzen dat er sprake is van een signifi-
kant verschil (p<.05) gaat het vaker om qezondheidsindikatoren

70

geen kinderen tenminste 1 kind
jonger dan 6 jaar Lot a al

res. p res. P res. p

somatische klachten 1916
1917

.15

.41 + ,7J
+ .)Z
+ .12

vaqe krachten 1i11
+ .ÍÉ
+ .28

.98

.70
.51
.48

artsenbezoek 1916
1917

< ,01
.93

,61
.87

+ .O6
ol

N-score Atsv 1916
1971

+ .O3
- .74

q1

- ,67
,51
.18

NS-score ABV 1916
1 971

.01

.tt

,- ,98
- .83 + ,49

algemene tevredenheid 1976
1911

.02

.10
_ .56
+ .45

+ .08
+ .16

algemene woon- 1976
tevredenheid*+ 1911

.51
,19

_qq q<

+JZ

verhuisplanne n 1976
1917

.81

.60
+ .O6
- .84

+ .31

- .81

ident j- f .ikatie etage 
'1916

1911
,51

oa
.98
.o)

- .91
- .90

waarderins kontakten 1211
s7

.11
.67

g5
.61
.70

waarderins sebruik ha1 1311
.16
.24 - .88

.81

.61



dan om indikatoren die een oordeel over de woonsituatle impli.-
ceren.
0pvallend tenslotte is dal voor een aantal indikatoren de uit-
komsten aangeven dat de verschillen voor gezinnen zonder kinde-
ren hypothese a ondersteunen, terwijl ze dalu voor gezlnnen met

kinderen julst nleL doen.

De konklusie hiervan zou luiden dat het, of men nu kinderen
heeft of niet, beter is voor het welbevirrden wanneer in de

meerderheid van de huishoudens geen kinderen aanwezig zljn. Het

feit. echter dat deze resuftaten eenmalig zijn behoedt ons voor
verdere spekulaties omtrent dit resultaaL. We beperken ons tot
het verwerpen van hypothese a voor dit kenmerk.

4.r .2 lteteggli!91!__T1ye_?_s_[e_i_q__"tf __]eCMj9__yel_!ijld_"_._"n_9t
ko nt akt

Tabel 4.8 Toetsingsresultaten voor het verschil in gemiddelden
tussen dominanLen en afwijkers op het kenmerk aanwe-
zigheid en leeftijd van kinderen, voor huishoudens
zonder kinderen en huishoudens met tenminste 1 kind
jonger dan 6 jaar apart, voor vier indikaLoren van
kontakt in 1916 en 19ll

chi-kwadraattoeLs voor gemiddelden
zie noot*** bij tabel 4.1

De verschillen in kontakten tussen dominanten en afwljkers
zijn, zowel- voor huishoudens zonder afs voor huishoudens met

kinderen, te klein om er betekenis aan toe te kennen. We moeten

hypothese b voor dit kenmerk verwerpen.

qeen krnderen
tenmrnste een

kind jonger dan
6 jaar

tot aal*

res. p-waarde res. p-waarde res. p-waarde

kontakLen totaal 1i:r\i
+ .08
+ .lB

,96
.43

- .59
+ .36

1916
bezoekkont akten lgjj

+ ,?5
+ .12

.93

.24
5q

+ .Í19

IeenkontakLen 
1'111

+ ,11
+ .?2

- .61
+ .31

-rq
+ .?2

1916hulpkontakten jgjT
+ .46
- .84

.19

.64

(o

- ,83

l1



4.4 Het homoqeniteitskenmerk samenlevingsverband

Tabel 4.9 VerdeJ,ing van de respondenten naar homogeniteitspo-
sities op het kenmerk samenfevingsverband in 19-76 en
1917

0ok in de schakelflats is het meest voorkomende samenl-evings-
verband dat van man en vrouw (zie bijlage I, tabel I.l). Van de

onderzoeksgroepen bestaat ongeveer een derde deel uit aLleen-
staanden. Andere samenlevj-ngsverbanden komen in de schakelflats
nauwelijks voor (in lgle vaIL 32ó van de respondenten in deze

kategorie, tn 1977 5?í).

Vooral het feit dat die andere samenlevingsverbanden zo weinig
voorkomen is er de oorzaak van dat. rond de 90?ó van de respon-
denten op een etage woont waar een dominante groep aanwezig is.
Van de respondenten waarvoor het in belde jaren nngelijk was

een homogeniteitspositie vast te stellen is daarin bij 879ó geen

verandering opgetreden.

dom. neutr. afw. i n.t. tot. l(' (n=341)

dominanL (dom.)

neuLraaf (neutr. )

afwijkend ( afw. )
1976 --------

niet toegekend (n.t.)
toLaal ( tot. )

percentage (91,) (n=)?3)

130 6 12

0120
1445

0 107

131 454

B1 235 68

12241
3? 88 25

65 17 25

202 J9 82

63 12 25

12



4.4.1 Homogeniteit samenlevingsverband en welbevinden

Tabel 4.10 ToetsingsresultaLen* voor het verschi-l in gemj.ddel-
den tussen dominanten en afwijkers op het kenmerk
samen-Ievingsverband voor elf indikatoren van welbe-
vinden in 1916 en 19ll

covariantie-analyse waarbij is gekorrigeerd voor leefLijd, geslacht en aanweziq-
heid van kinderen in het huishouden
zie noot bij tabel 4.3

We moeten vaststellen (tabel 4.10) dat er tussen dominanten en

afwijkers voor de meesLe indikatoren slechts kleine verschifl-en
bestaan. Voor somatische klachten en voor verhuisplannen is in
beide jaren het verschil van betekenis. De dominanten blijken
vaker Iast te hebben van klachten en meer plannen te hebben

voor een verhuizing, een uitkomst die met onze hypothese in
strijd -is. Dat geldt overigens ook voor alle andere relatief
grote verschiLlen die er tussen dominanten en afwijkers be-
staan. Hypothese a moet. ook voor het homogeniteitskenmerk sa-
menlevingsverband worden verworpen: dominanten voefen zich niet
prettiger dan afwijkers.

resultaat p-waarde

somatische klachten 916
977

o?

,91

vaqe klachten 916
917

.81

.41

art-senbezoek 916
977

.73

.42+

N-score ABV
976
911

+ .41
.9i

NS-score ABV
916
917

.77

.96

alqemene tevredenheid 976
971

+
+

,30
\1

algemene woontevredenheid* 976
911

.61

.84

verhui splannen
976
917

.94
qq

identi fikalie etaqe 916
911

.71

.96

waardering kontakten 916
971

.62

.54

waarderlng gebruik hal 916
911

+ .27
,94

7i



4.4.2 HomogeniLeit samenlevingsverband en kontakt

Tabel 4.11 Toetsingsresuftatenx voor
den tussen dominanten en
samenfevingsverband voor
takt ln 1916 en 1911

hel verschil in gemi,Jdel-
afwijkers op het kenmerk

vier indikatoren van kon-

resultaat p-waarde

kontakten totaal 1916
1977

.12

.99

bezoekkontakten 1916
1 911

.69
qq

leenkontakten 1916
1971

+ .45
g?

hulpkontakten :1211
.11
gg

x covariantie-analyse waarbij.is qekorrigeerd voor aanwezigheid van kinderen
in het huishouden

Het felt dat men naar samenlevingsverband in een afwijkende po-

sitie verkeert op de etage blijkt geen belemmering te zijn voor

heL onderhouden van kontakten. De duidel"ijke verschilfen die in
19-7'7 worden aangetroffen, wijzen erop dat de afwijkers juist
met meer etagegenoten omgaan dan de dominanten. Hypothese b

moet voor dit kenmerk worden verworpen.

4.5 Het homogenlteitskenmerk sociaal-ekonomisch
niveau

In beide jaren blijkt ongeveer een derde van de onderzoeksgroe-
pen een neutrale positie -in te nemen (zie tabel 4.12), een ge-

volg van heL feit daL er sprake is van een redefijke spreiding
naar dj-t kenmerk (zie bijlage I, tabel 4).
Van de mensen die zowef in 1916 als ln 191-7 van de onderzoeks-
groep deel uitmaken is van rulm 80ió de positie ongewijzigd ge-

bleven.

14



Iabe), 4.12 Verdeling van
siLies op het
1916 en 1911

de respondenten naar homogeniteitspo-
kenmerk sociaal-ekomisch niveau in

1917

dom. neutr a f,w. n.t. tot.. 9í (n=341)

dominant ( dom. )

neuLraal (neutr. )

aíwijkend (afw. )

95 11

846
19

5

I
43

49 160 46

53 115 33

19 12 21

nieL toegekend (n.t.)
totaal (tot. )

percentage (9ó) (n=llB)

46 42 24

150 108 80

44 )2 24

o 112

121 459

4. 5. 1 Homo99!l!91!-gggiceI::!g!9ri99!-!iv93!-9!-19l!gviEel

Uit tabel 4.11 blj.jkt dat voor dit homogenlteltskenmerk in 1916

een aantaf verschillen van betekenis bestaan tussen dominanten
en afwijkers die met hypothese a irt overeenstemming zi.jn.
Afwijkers hebben vaker last van somatische klachten en zijn
neurotischer zowef volgens de NS- al-s volgens de N-score van de

ABV. 0mdat voor deze laatste indikator bovendien tn 1971 een

tendens (p=.06) i-n de veronderstelde rlchting bestaat wordt de

hypothese voor de N-score geaccepteerd. Het ls opval.lend dat er
nauwelijks verschiflen van betekenis tussen de beide groepen

bestaan waar het gaat om de beoordeling van de woonsituatie.

15



resultaat p-lraarde

somatische klachten 916
911

+
+

.02

.1)

vage klachten 916
971

+ .14
+ .11

artsenbezoek 916
911

+ ,11
+ .24

N-score ABV
976
911

.ol

.06

NS-score ABV
916
911

.ot

.24+

algemene tevredenheid 916
917 +

,25
,42

algemene woontevredenheid* 976
977

+
+

11

12

verhuisplannen 976
971 +

,64
,44

ident.ifikatie etaqe 916
971

BO

54

waardering konLakten
916
911 +

10
79

waarder.inq gebruik hal 916
917

+ ,31
.54

Tabel 4.11 Toetsingsresultatenx voor het verschil in gemiddel-
den tussen dominanten en afwijkers op het kenmerk
opvatting3n over soclaal-ekonomisch niveau voor eff
lndikatoren van welbevinden in 1916 en 1911

covarianlie-analyse waarbij is qekorrj.geerd voor leef,tijd, geslachl en aanwezig-
he-id van kinderen in hel huishouden
zie noot bij tabel 4.3

4 .5 .2 !grgggri!:r!-:qgrceLg!elgu:9!-livgcg-sl-!glle!l

Het feit dat een huishouden zi-ch op een zelfde sociaal-ekono-
misch niveau bevlndt als tenminste twee andere implicgert ken-

nelijk niet dat men meer kontakten onderhoudt dan de afwijkers
op dit kenmerk. Het enige duidelijke verschil dat wordt aange-

troffen betreft het aantaf hulpkontakten. Juist de afwijkers
blijken, alléén in 1911, dat soort kontakten gemiddeld met meer

etagegenoten te hebben; in 1916 is er een tendens dat dominan-

ten in totaal met meer buren kontakt hebben. Hypothese b moet

voor dit kenmerk worden verworpen.

16



Tabel 4.'l 4 Toetsinqsresuftaten* voor
den tussen dominanten en
sociaal-ekonomisch niveau
kontakt rn 1916 en 19ll

het verschll in gemlddel-
afwijkers op het kenmerk
voor vier indikatoren van

resultaat p-waarde

kontakten totaal 1916
1917

+ .1t0
qq

bezoekkontakten 1916
1 911

+ .11
.8J

leenkontakten 1916
1911

+ .14
E7

hulpkontakten 1211
+ .28

qq

* covariantie-analyse waarbij is gekorrigeerd voor aanweziqheid van kinderen
in het huishouden

4.6 Het homogenit.eit.skenmerk opvattingen over kin-
deropvoeding

Tabel 4.'15 Verdeling van de respondenten naar homogeniteitspo-
sities op het kenmerk opvattinqen over klnderopvoe-
ding ln 1976 en 1911

Ondanks de betrekkelijk scheve verdeling van de respondenten op

dit kenmerk (zie bijlage II, tabel II.l) komen neutrale posi--
ties redefijk vaak voor. Toch geldt voor beide jaren dat ruim
80,'ó van de bewoners op een hal woont waar een meerderheid be-
staat die ongeveer dezelfde opvattingen heeft.

1911

dom. neutr afw n. t. toL. 26 (n=3O7.)

dominant ( dom. )

neutraal (neutr. )

afwijkend (aíw.)

loB20
9tl

?o 13 1?

72 1lO 56

25 48 16
j9 84 28

niet toegekend (n.t.)
totaal (Lot.)
percentaqe (ló) (n=26a)

43 15 25.

14? 41 64

51 11 26

0 Bl
1J6 185

71



Van ruim 160 bewoners kon in beide jaren een positie worden

vastgesteld. Opva1lend is dat bij ongeveer de helft van hen een

posltieverandering heeft p-Iaatsgevonden.

en we-Ibe-

Tabel 4.16 Toetsingsresultaten* voor het verschif in gemiddel-
den tussen domj-nanten en afwijkers op het kenmerk
opvattinqen over klnderopvoeding voor eff indikato-
ren van welbevinden in 1916 en 1911

covariantie-analyse waarbij is gekorrigeerd voor J-eeftijd, geslacht en aanwezig-
heid van kinderen in het huishouden
zie noot bij tabet 4.1

Alléén in 1917 wordt voor één van de indikatoren van we-lbevin-
den tussen dominanten en afwijkers een signifikant result.aat
gevonden (zie tabel 4.16).
Mensen die andere opvattingen hebben over de opvoeding van kin-
deren dan de meerderheid op de etage zijn minder tevreden over
de manier waarop de gemeenschappelijke hal wordt gebruikt. Er
is voor het nomogeniteitskenmerk opvattingen over kinderopvoe-

78

resultaat p-waarde

somatische klachten 916
977

.64

.65

vage klachten 916
911

- .12
+ ,42

artsenbezoek 9l tr

911
+ .42

.54

N-score ABV
916
971

+
+

.10

.19

NS-score ABV
916
911 ,J6+

alqemene tevredenheid 976
911

ol

.80

algemene woontevredenheid* 916
977 +

.91

.13

v e rhui sp I anne n
976
977

+ .)1
.80

identi fikaLie etaqe
976
911 +

.89

.31

waarderinq kontakten 976
917 +

q1

.07

waarderinq qebruik ha.l
916
977 +

.68
<.01



ding onvoldoende ondersteuning voor het accepteren van hypothe-
se a. Domlnanten voelen zich niet prettiger dan afwijkers.

4.6.2 Ltgre gg r r ! g r ! - 
ge v c!! r !99!- 9y9 r kinderopvoeding en kontakt

Tabel 4.17 Toetsinqsresultatenx voor het verschil in gemiddel-
den tussen dominanten en afwijkers op het kenmerk
opvattingen over kinderopvoeding voor vier indika-
toren van kontakt in 1976 en 1971

r covariantie-analyse waarbij ls gekorrigeerd voor aanwezigheid van kirderen
in het huishouden

Ín 1911 wordt voor drie van de vier vormen van burenkontakt een

signifikant analyseresult.aat aangetroffen dat met hypothese b

in overeenstemming is: dominanLen wisselen met meer buren be-
zoeken uit (of gaan met hen uit) dan afwijkers en ook feen- en

hulpkontakten worden bij dominanten meer gevonden.

Toch moeten we, op basls van het feit dat in het jaar ervoor de

verschiffen - ook al wijzen ze meestal in dezelfde richting -
te klein zijn om er betekenis aan t.oe te kennen, onze hypothese
verwerpen.

4. 6 .3 lte!-lgregs!1!91!:!elre!!-9pvs!!rggr-gvgr-3illgrgey9991!g
op etages waar kinderen wonen

Het belang van overeenstemming op het punt van opvattingen over
kinderopvoeding lijkt het duidelijkst naar voren te komen in
relatj-ef kinderrijke woonsituatles (zie bijvoorbeetd Gans,

resultaat p-waarde

kontakten totaal 1916
1911

_ .68
+ .25

bezoekkontakten 1916
1971

+ .11
+ <.01

leenkontakten 1916
1911

+ .20
+ <.01

hulpkontakten 1916
1911

+ .28
+ .[M
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1961). In de schakelflats, we wezen daar al op, komen gezinnen
met kinderen maar wej-nig voor. 0m na te gaan of homogeniteit
ten aanzien van opvattingen over kinderopvoeding wel van belang
1s wanneer er kinderen in de onmj-ddellijke nabijheid wonen,
hebben wij de analyses ook uitgevoerd voor bewoners van etages
waar Lenmlnste één huishouden met kinderen woont.

4.6.1.1 Homogeniteit opvattingen over kinderopvoeding
bevinden op etaqes waar kinderen wonen

en wef-

Tabel 4. 18 Toetsi.ngsresu,l-tatenx voor het verschil in gemiddel-
den tussen dominanten en af,wijkers op het kenmerk
opvattingen over kinderopvoeding, uitsluitend bewo-
ners van etages waar tenminste 1 kind woont, voor
elf indikatoren van welbevinden tn'1916 en 19ll

covariantie-analyse waarbij is gekorrigeerd voor leeftijd, qeslacht en aanwezig-
heid van kinderen in het huishouden
zie noot bij Label 4,1

Het blijkt dat er, ook wanneer we ons bij de analyses beperken
tot etages waar klnderen voorkomen, geen verschillen van bete-
kenis worden gevonden.
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resu.Itaat p-waarde

somatische klachten 916
917

+ .t]
.63

vaqe klachten 976
971 +

5g

.40

arLsenbezoek 916
971

+

+

.15
-4t

N-score ABV
976
971

+
+

.Ít8

.11

NS-score ABV
976
917

+
+ .28

algemene tevredenheid 976
911

+ .14
_ qq

alqemene woontevredenheid* 976
+

.81

.11

ve rhui splannen 916
977

.5)

.82

ÍdentifikaLie etaqe 916
917 +

.88
'),

waarderr.ng konLakten 916
977 +

.91

.16

waardering gebruik hal 916
977

5g

< .01



4.6.J.2 Homogenitelt
tàii'óó'èÈàóó

opvattj-ngen over ki nde rop voedi ng en kon-
wonen

Tabel 4.'19 Toetsingsresuftaten* voor het verschil i.n gemiddel-
den tussen dominanten en afwijkers op het kenmerk
opvattingen over kinderopvoeding, uitsluit.e,rd bewo-
ners van etages waar tenminste 'l kind woont, voor
vier indikatoren van kontakt in 1916 en 1911

x covariantie-analyse waarbij is gekorrigeerd voor aanwezigheid van kinderen
in het huishouden

De verschillen in het gemlddeld aantal kontakten tussen doml-
nanten en afwijkers blijken voora.I in 1911 duidelijker wanneer
de anaJ-yse beperkt blijft t.ot bewoners van ha.Ilen waar een of
meer kinderen wonen.

Voor de bezoekkontakten wordt zelfs in beide jaren een signifi-
kant result.aat aangetroffen dat met de hypothese in overeen-
stemming is. De kans dat. men opvattlngen van zijn buren leert
kennen is in deze situatie ongetwijfeld groter. Deze bewoners
zijn j.mmers in de gelegenhei-d waar te nemen hoe hun buren in de

praktijk reageren op kinderen. Men kan, zonder erover te pra-
t.en, enig inzicht krijgen in elkaars opvaltingen.
Bewoners die een afwijkend standpunt innemen zijn kennelijk
minder bij bezoekkontakten betrokken.

resultaat p-waarde

kontakten totaal 1916
1911

+
+

.45

.ot

bezoekkontakten 1916
19ll

+ .Of
+ <.01

Ieenkontakten 1916
1911

+ .1J
< .01+

hulpkontakten 1311
+ .J1
+ <.01

B1



4.1 Het homogeniteitskenmerk opvattingen over de

rol- van de vrouw

Zonder enige twijfel heeft de brede diskussie die de laatste
jaren gevoerd is over de emancipatie van de vrouw geleid tot
verschuivingen in opvattingen.
Dat zich ook in de periode tussen beide metingen veranderingen
hebben voltrokken komt ook in de verdeling van de posities tot
uitdrukking.

Tabel 4.20 VerdeJ-ing van de respondenten naar homogeniLeitspo-
sitles op het kenmerk opvattinqen over de ro.I van
de vrouw in 1916 en 1971

In 1911 blijkt het percentage domj-nanten te zijn toegenomen.

Van de mensen bij wie zowel in 1916 als in 19'71 een homogeni-

teitspositie kon worden vastgesteld trad blj 282(' een verande-
ring op. In verreweg de meeste gevallen (1709ó) was dat een ver-
andering van een neutrale of afwijkende positie naar een domi-
nante. Een verdere uitsplitsing van de mensen met een domi"nante

positie leert dat in 1911 3-7?(' van hen op een etaqe woont met

louter gelljkgestemden. In 1976 was daL 162ó. We moeten er wef

op wijzen dat deze sj,tuatie een gevolg kan zijn van het feit
dat de beweringen waarop de scores gebaseerd zijn te weinig mo-

gelijkheden boden om binnen de groep 'progressieven' verder te
differentiëren.

1971

dom. neut-r afw n.t toL. 2ó (n=1O9)

domrnant ( dom. )

neutraal (neutr. )

afwijkend ( afw. )

100

9

24

56
52
219

90 201 65

14 70 '10

JJ l8 25

niet. toegekend (n.t.)
totaal (tot. )

percentage (?i') (n=ZSS)

64221
191 14 48

16 5 19

087
|J] 396

82



4. 7 . '1 Homog9!t!91!_9py9!!l!99!_9y9I_99 rol van de vrouw en wef-
bevinden

Iabel 4.21 Toetsingsresuftatenx voor het verschll in gemiddel-
den tussen dominanten en afwijkers op het kenmerk
opvattingen over de rol van de vrouw voor e1f indi-
katoren van we-lbevinden tn 1916 en 1971

covariantie-analyse waarbij j.s gekorri.geerd voor leeftijd, geslacht en aanwezig-
heid van kinder:n in het huishouden
zie noot bij tabeJ. 4.)

De verschillen 1n wefbevinden tussen domj-nanten en afwijkers
blijken voor de meeste lndikatoren van weinig betekenis (zie
tabel 4.21). Alleen tn 19-/6 wordt uitsluitend ten aanzien van

de N-score van de ABV een signifikant resultaat aangetroffen:
de mensen die opvattingen hebben die van de dominante groep af-
wijken zijn wat neurotischer. Een jaar fater is dit verschlf
verdwenen. In beide jaren is er een tendens dat dominanten het
gebruik van de haf meer waarderen dan afwijkers.0ok voor dit
homogeniteitskenmerk moet hypothese a worden verworpen. Domi-
nanten voefen zich niet prettlqer dan afwijkers.

resultaat p-waarde

somatische klachten 1916
1971

+ .ZÓ
.82

vase klachten 1211
+ .w

.82

artsenbezoek 1916
1 917

+ .15
.35+

N-score ABV 1916
1 971

+ ,02
.o)

NS-score ABV
976
971

+ .48
.54

alqemene tevredenheid 916
971

52
79

a lgemene woontevredenheid* 916
971

+ .06
.56

verhu.i splannen
976
971

51
13

idenLi f,ikatie etage 976
911

+
+

.49
39

waarderinq kontakt.en 916
911

+ .49
-11

waardering gebruik hal 1916
197 1

+
+

.IB

.m

83



4.1 .2 lgleggli!gr!-geyc!!i!99!_9y9r de rol der vrouw en kontakt

Iabel 4.22 ToetsingsresuftaLenx voor het verschil in gr:middel-
den tussen dominanten en afwijkers op het. kenmerk
opvattingen over de rol van de vrouw voor vier in-
dikatoren van kontakt in 1976 en 1917

* covariantie-analyse waarbij is gekorrigeerd voor aanwezigheid van kinderen
in het huishouden

De resultaten van deze analyse roepen, zoals blijkt. ult tabel
4.22, ongeveer een zelfde beeld op als dat voor het homogeni-
teitskenmerk opvattingen over opvoeding van kinderen.
Ook hier kleine verschi.llen in 1976, Lerwijl een jaar later we1

signifikante resultaten worden gevonden die ln overeenstemming
zijn met de hypothese: dominanten onderhouden meer feenkontak-
ten en meer hulpkontakten en hebben ook in het totaal meer kon-
takten dan afwijkers.
0p basis van de eenmaligheid van deze resultaten moet hypothese
b voor dit kenmerk toch worden verworpen.

4.8 Het homogeniteitskenmerk opvattingen over bu-
renkontakt

De bewoners van de schakelflats nemen overwegend een gemati-gd
positief standpunt in over kontakten met buren (zie tabel II.5
in bijlage II). Bij de daar gehanteerde indeling in vijf klas-
sen blijkt dat ruim JO\í een middenpositj.e inneemt en iets min-
minder dan 50,'ó in de gematigd sociabele kategorie va1t.
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resultaat p-waarde

kontakten totaal 1916
1911

+ .11
+ .Oj

bezoekkontakten 1916
1 911 +

.86

.12

leenkontakten 1976
1911

.62
< .01+

huJ,pkontakten 1916
1911 +

.58

.04



Dat deze geringe spreiding gevolgen heeft voor de posities op

dit kenmerk blijkt uit tabel 4.21.

IabeI 4.23 Verdeling van de respondenten naar homogeniteitspo-
sities op het kenmerk opvattingen over burenkontakt
in 1916 en 19ll

Opvatt-ingen over burenkontakt zijn in de tijd ni.et erg stabiel
(zie bijlage II, tabel iI.8). Dat verklaart mede dat de homoge-

niteitsposit.ie van bijna 40,'ó van degenen die in beide jaren bij
de analyses zijn betrokken, is veranderd.

4. I . 1 Homo99!t!91!-9pvg!!i!99!-9v9r-!!!91!gl!e!!-g!-v9l!9yt!q9!

De covariantie-analyses die betrekklng hebben op afwijkers en

dominanten op dit kenmerk feveren in verhoudlng met de tot nu

t.oe behandelde homogeniteitskenmerken veel signifikantó uitkom-
sten (zie tabel 4.24)t de afwijkers vertonen, gemeten naar de

betreffende variabelen, minder welbevinden dan de dominanten.
0p grond van het feit dat geen enkel signifikant resuftaat 1n

het andere jaar voldoende wordt ondersteund, moet hypothese a

toch worden verworpen.

1977

dom. neutr. afw. I n.t. tot. :; (n=109)

dominant ( dom. )

neutraal (neutr. )

afwíjkend ( afw. )

95

6

26

626
o3
112

80 201 67

16258
3B 11 25

n.iet toegekena (n.t,)
totaal (lot.)
percentage (2(,) G=26J)

515)O
180 12 11

68527

088
134 )97

85



Iabel 4.24 Toetsingsresul-tatenx voor het verschif 1n gemiddel-
den Lussen dominanten en afwi-jkers op het kenmerk
opvattingen over burenkontakt voor eff indikatoren
van we.Lbevinden 1n 19'1 6 en 1971

resullaat p-waarde

somatische klachten 976
917

+
+

o'l
20

vage klachten 976
911

+ '19

12+

art senbe zoek
916
971

+
+

.17

.02

N-score ABV
916
911

+
+

.o,

.i4
NS-score ABV

916
911

+ .12
.o,

algemene tevredenheid 916
917

+
+

.01
)a

a l gemene woonLevredenhei dr
916
911

.01
oa

v e rh u.i sp l annen
916
917

,01
.65

identifikatie etage
916
917

+ .o7
.74

waardering kontakLen
916
971

+ .24
qq

waardering gebruik ha1
976
917

+
+ .J1

* covariantie-analyse waarbij is gekorrigeerd voor leefLijd, geslachl en aanwezlq-
heid van kinderen in het huishouden

*x zie noot bij tabel 4.j

Toch verdienen de resuftaten enlqe nadere beschouwing. Afwij-
kers blijken zowef ín 1916 als in 1977 signifikant ongezonder

en neurotischer te zijn. In beide gevallen wordt de konklusie
getrokken op basis van een andere indikator: in 1976 melden de

afwj.jkers vaker klachten van somatische aard, tn 19ll konL de

mlnder goede gezondheid tot uitdrukking in frekwenter artsenbe-
zoek. In 1916 blijkt het verschil in neuroticisme uit de N-sco-
re (psychoneurotische klachten), in 19-77 heefL het verschil be-

trekking op de NS-score van de ABV (de lichamelljke klachten).
Opvallend is tenslotte dat verschi.lfen van betekenis in de be-
oordeling van de situatie op de etage tussen afwijkers en domi-

nanten alleen in 1916 optreden.
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4. 8 .2 ltereggr!gt!-gevc!!t!ee!-eyet-Qvrsl!gl!eLl-el-!glteE!

Iabel 4.25 Toetsingsresultaten* voor het verschil in gemiddel-
den tussen dominanten en afwijkers op het kenmerk
opvattingen over burenkont.akl voor vier indikatoren
van kontakt ln 1916 en 1911

* covariantié-analyse waarbij is gekorrigeerd voor aanwezigheid van krnderen

in het huishouden

Mensen dle dezelfde opvattingen over burenkontakt hebben a-Is

tenmlnst.e twee etagegenoten verschillen niet van afwijkers in
het aanLal kontakten dat zij met de etagegenoten onderhouden.

Hypothese b moet voor dit kenmerk worden verworpen.

4.9 Het homogeni t e i t skenme rk f at soensop vat ti ngen

Iabel 4.26 Verdeling van de respondenten naar homogenlteitspo-
sities op het kenmerk fatsoensopvattingen in 1916
en 19ll

resultaat p-waarde

kontakten totaal 1916
1911

+ .28
.12+

191 6
1971b e zoekkont akt en

.52

.31+

I eenkont akt en
191 6
1911

+ .13
+ .21

hulpkontakten 1311
- .12
- .63

1971

dom. neutr. afw. n.t tot. 9ó (n=109)

dominant ( dom. )

neutraal (rreulr. )

afwijkend (aiw. )

6l
I

21

19 24

96
99

19 189 61

28 51 1l
JO 69 22

niet toeqekend
totaal (Lot. )

percentage (9ó)

(n r.)

(n 259)

46 12 79

142 49 68

55 19 26

087
131 396

81



0ok voor de fatsoensopvattingen geldt dat extreme standpunten
weinig voorkomen (z-ie bljlaqe II, tabeJ. II.6). 0ver het geheel
genomen is de onderzoeksgroep ln beide jaren gematigd rest.rik-
tief in dlt opzicht: men dlent zich wel degelijk iets aan te
trekken van algemene richtlljnen hoe men zich behoort Le gedra-
gen.

Van de mensen die in beide jaren bij de analyses betrokken zijn
blijkt de helft van posj-ti.e veranderd te zijn (tabel 4.26).

4. e. 1 Homoggritgit-Ig!999!:9pve!!rger-g!-!91!9vr!99!

Iabel 4.?l Toetsingsresu-ltatenx voor het verschil in gemiddel-
den tussen dominanten en afwijkers op het kenmerk
iatsoensopvattingen voor e1f indikatoren van welbe-
vinden in 1916 en 191-7

resultaat p-waarde

somatische klachten 916
911

10
54

vaqe klachten 916
917

.16

.51

artsenbezoek 916
911

.10

.84

N-score ABV
976
911

,)4
,15

NS-score ABV
916
911

.48

.58

algemene tevredenheid 916
9tl .08

alqemene woontevredenheid* 916
911

+ J7
85

verhuisplannen 976
911

+ )4
61

identif,ikatie eLaqe
916
911

.89

.91

waarderinq kontakten 1'rl1 +
.12
.18

waarderins gebruik hal )ril1 +
.61

+ covariantie-analyse waarbij is gekorrigeerd voor leeftijd, qeslacht en aanwezig-
heid van kinderen in heL huishouden

** zie noot bij tabel 4.3

Verschillen van betekenis tussen dominanten en afwijkers wor-
den, zoals blj-jkt uiL tabel 4.27, voor dit homogeniteitskenmerk
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niet aangetroffen. Hypothese a wordt verworpen: afwijkers voe-

len zich niet minder prettig dan domlnanten.

4.9.2 Homogeniteit fatsoensopvattingen en kontakt

Een opvallen groot aantal verschlllen van bet.eken-is blijkt te
bestaan wanneer we de kontakten vergelijken van domlnanten en

afwijkers op het kenmerk fatsoensopvattingen (taOel 4.28).

Tabel 4.28 Toetsingsresultaten* voor het verschlf in gemj-ddeJ--
den tussen domj-nanten en afwijkers op het kenmerk
fatsoensopvattingen voor vier indikat.oren van kon-
takt in 1916 en 1911

x covariantie-analyse waarbij is gekorrigeerd voor aanwezigheid van kinderen
in het huishouden

Alleen in 1971 echter treden er verschillen op die beantwoorden
aan onze verwachtj,ngen. In dat jaar hebben dominanten signifi-
kant meer bezoekkontakten, meer leenkontakten en meer kontakten
in totaal dan afwj-jkers. Voor de hulpkontakten bestaat een ten-
dens ln dezelfde richtlng. In 1916 blijken juist de afwijkers
duidelijk meer hulp-, leen- en bezoekkontakten te hebben. Hypo-
these b moet op grond van de wisselvalligheid van de resultaten
worden verworpen.

resultaat p-waarde

kontakten totaal 1916
1911

.10

.04+

bezoekkontakten 1976
1911

_ .98
+ <.01

leenkontakt.en 1916
1911

_gq
+ <.O1

hulpkontakten tr311 +

gq

.08
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4.1O Het homogenitelLskenmerk opvattingen over ha1-
gebruik

De meningen die men heef,t over wat er op de gemeenschappelijke

hal wel en niet kan, vertonen een flinke spreiding (zie biil-age
II, tabel 7). Alleen de minst tolerante groep is klein (in bei-
de jaren omvat deze minder dan 5,0ó van de onderzoeksgroep).

Iabel 4.29 Verdelinq van de respondenten naar homogeniLeitspo-
sities op het kenmerk opvatt-ingen over haJ.gebruik
tn 1916 en 1911

Het meesL opvallend in tabel 4.29 is de aanmerkelijke percentu-
efe afname van de neutrale groep. 0p een aantal- etages is er

wellicht tussen meer mensen overeenstemming bereikt over wat

wef en wat niet wenselijk wordt geacht.

Ook voor dit kenmerk valt. overigens te konstateren dat er veef

verschuivingen in positie plaatsvinden (50,'ó van degenen die 1n

beide jaren ln de onderzoeksgroepen zijn opgenomen).

4 . 1o .1 !grgggli!st!-gevc!!tleet-eve!-!elgg!tgl!-e!-!el!ev1!99!

0ok wanneer we het wefbevinden van dominanten en afwljkers op

het homogeniteitskenmerk opvattingen over halgebruik vergeJ'1j-

ken, doen zich tussen deze groepen vrijwel geen verschillen van

betekenis voor (zie tabel 4.3O).

1971

dom. neutr. afw. i n.t. tot. 9ó (n=109)

dominant ( dom. )

neuLraa] (neutr. )

afwi.jkend ( afw. )

58

15

22

11 22

10 11

617

55 146 4l
46 82 21

J6 81 26

niet toegekend
totaal (tot.)
percentage (9ó)

(n t.)

(n 259)

41 11 29

136 44 79

53 11 )1

087
131 396
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resultaat p-waarde

somatische klachten 916
977

+ ,i9
+ .45

vage kLachten
916
911

+
+

,35
.46

artsenbezoek
976
977

+
+

.46

.4)

N-score ABV
916
971

.Ít6

.51

NS-score ABV
976
917

_ .6u
+ .21

a.Iqemene tevredenhe id 976
917

+ .18
.81

alqemene woontevredenheid*
976
977

+ .1)
.90

verhuisplannen
916
971

+ <.01
+ .18

identiiikatie etage 916
911

+ .t9
.80

waardering kontakten 916
ot7 + -49

waarderinq gebruik hal 916
977

+ .4)
+ .43

Tabel 4.10 Toetsingsresultatenx voor het verschil in gemiddel-
den tussen dominanten en afwljkers op het kenmerk
opvattlngen over hal-gebruik voor el f indikatoren
van welbevinden 1916 en 1911

covariantie-analyse waarbij is gekorrigeerd voor leeftijd, qeslacht en aanwezig-
heid van kinderen in het hurshouden
zie noot bij tabel 4.3

Het eni-ge signifi-kante resuftaat betreft, in 1976, een verschil
ten aanzien van de verhuisplannen. Een jaar later kan aan het
verschil geen betekenis meer worden gehecht. Ook voor het ken-
merk opvattlngen over halgebruik wordt hypothese a verworpen.

4.1O.2 Homogenitej-t opvattingen over halgebruik en kontakt

In 1976 wordt de hypothese gesteund door een verschif in het
Lotale aanta-l kontakten, tn 1911 door een verschi.L in het aan-
tal leenkontakten (zie tabel 4.31). In'1976 waren het juist de

afwijkers die beduidend meer leenkontakten onderhielden. Víe

moeten ook voor dit kenmerk overgaan tot het verwerpen van hy-
pothese b.
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resultaat p-waarde

kontakten totaal 1916
1911

+ <.01
+ .26

bezoekkontakten 1916
1911

- .15
+ .11

feenkontakten 1916
1917

.91
<.01+

hulpkontakten 1916
1911

.81
.E+

Tabel 4.1'1 Toetsingsresultatenx voor heL verschi-I in gemlddel-
den tussen dominanten en afwljkers op het kenmerk
opvatLingen over halgebrulk voor vier j.ndikatoren
van kontakt in 1916 en 1911

x covarianLie analyse waarbij is gekorrigeerd voor aanwezigheid van kinderen
in het huishouden

4 .11 Afwijkende homogeniteitsposlties: grootte en

richting van afwijken

In voorgaande paragrafen werd voor negen homogeniteitsposities
nagegaan of dominanLen zich prettiger voelen dan afwijkers.
Daarvan bleek nauwelijks sprake. Maar zeer incidenteel kon een

hypothese afs bevestigd beschouwd worden.

In deze paragraaf wlllen we - exploratief - wat nader ingaan op

een aantaL aspekten van de afwijkende positie. Verschillende
auteurs suggereren dat betrekkelijk subtiele variaties in af-
wijken tot verschillen in gedrag aanleiding kunnen geven (Shu-

va1, 1962; Rosenberg, 1962; Grunfe-ld, 1910). Het afwijken op

zich hoeft geen negatieve konsekwenti-es te hebben. Kleine ver-
schillen zouden goed te overbruggen zijn. Hoe groter de ver-
schillen, des te groter zou de kans op spanningen en konflikten
worden. Er wordt ook gesuggereerd dat de richting van het ver-
schil van belang zou zijn. Grunfeld (1970) bijvoorbeefd veron-
derstelt dat een kleine afwijkj-ng in status positief kan werken

voor degene die een iets lagere status bekleedt dan zljn buren:

"(...) being housed between next-door neighbours of higher
occupational status than his, affects his self,respect as
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well as his social rcredit'. It increases hls respect-
ability and the resulting satisfaction is a reward."
(P.41)

In deze paragraaf zal worden nagegaan of qrootte en richting
van afwijken van invloed zljn op welbevinden en kontakt. Deze

analyses zu-Ifen alleen worden uitgevoerd voor homogenitei-tsken-
merken waarvan de verschillende k-Iassen een rangorde represen-
teren. De homogeniteitskenmerken aanweziqheid en leeftijd van

kinderen en het samenIevlngsverband blijven daarom buiten be-
schouwing.
Het feit. dat bij deze analyses uitsluitend de afwijkers betrok-
ken zijn betekent dat we uitspraken zullen doen op basis van

een gering aantal respondenten.
We verme-Iden in deze paragraaf alleen resuftaten met een p-

waarde < .'10 in beide jaren. De resultaten zu-lfen bovendien
globaal in dezelf,de rlchting moeten wijzen.
0m de lnvloed van richting en grootte van het afwijken te ex-
ploreren zljn de afwijkers per kenmerk in een van de volgende
vier groepen onderqebracht.

a. afwijkers die minimaal twee niveaus lager scoren dan

de dominante groep;
b. afwljkers die één niveau lager scorenl
c. afwijkers die één niveau hoger scorenl
d. afwijkers dj-e minlmaal twee niveaus hoger scoren dan

de dominante groep.
0ok voor deze analyses is gebrui.k gemaakt van covariantj-e-ana-
1yse.

4.11.1 4IvrilsEe-pe:i!re:-e!-yelqeyl!qe!

Resul-taten die aan de criteria voldoen zijn er maar weinis. Bij
de twee demografische kenmerken leeftijd en sociaaf-ekonomisch
ni-veau wordt voor geen der indikatoren zo'n resultaat. aange-
troffen. Bij twee van de opvattingen vinden we wel incidenteel
een uitkomst die aan de voorwaarden voldoet.
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Iabel 4.32 Gemiddelden en p-waarden+ van afwijkers op het ken-
merk opvattingen over de rof van de vrouw, naar
grootte en richting van afwijken, voor de N-score
ABV in 1916 en 1977

b C d

p
1976 1977
n:11 n:10

1976 1977
n=)1 n=23

1916 1977
n=28 n=10

191 6
N-score ABV

1977

69,58

51 .98

52.46

44. 80

58. 50

69.11

.07

.It6

x covariantie-analyse waarbij is gekorriqeerd voor leeftijd, geslacht en aanwezig-
heid van kinderen in het huishouden

Zoals blijkt uit tabel 4.12 konen de verschillen tussen afwii-
kers op het kenmerk opvattingen over de rol- van de vrouw tot
uitdrukking in de N-score van de ABV. In beide jaren blijken de

afwijkers die hierover iets progressiever denken dan de aanwe-

zige meerderheid het minst neurotisch. De resul-taten van de an-
dere twee groepen zijn echter weinig konsistent. In 1976 zijn
di"egenen die te midden van een iets progressievere meerderheid
wonen het meest neurotisch. Een jaar later bestaat de meest

neurotj-sche groep uit afwijkers die veel- progressiever zijn.
Deze verschuivingen zijn aanzienlijk. We laten een interpreta-
tie achterwege.

Het kenmerk opvattingen over burenkontakt speelde bij de verge-
lijkinq tussen dominanten en afwijkers al een opvallende ro1
(zie paragraaf 4.7). Ook bij deze analyses worden op twee indi-
katoren beduidende verschillen tussen sommi.ge groepen afwijkers
aangetro ffen.

Bij dit kenmerk zijn de vier groepen al-s volgt te omschriiven:
a. afwijkers die veef minder op burenkontakt gesteld zijn

dan de dominanten op hun ha1;

b. afwijkers die minder op burenkontakt zijn gesteld dan

de dominanten;
c. afwijkers die meer op burenkontakt zijn gesteld dan de

dominanten I
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d. af,wijkers die veef meer op burenkontakt zljn gesteld
dan de dominanten.

Tabel 4.13 geefL de gemiddelden voor deze groepen weer.

Iabel 4,i3 Gemiddelden en p-waarden* van afwijkers op het ken-
merk opvattingen over burenkontakL, naar grootte en
richting van afwijken, voor twee indikatoren van
welbevinden in 1916 en 19ll

a b C d

p
1916 1911
n: 7 n: 6

1916 1911
n=11 n=25

1916 1917
n=25 n=25

1916 1971
n= 8 n:10

N-score ABV 1i11
64,O1
88.18

64,10
54,19

55,50
45,41

40.99
48.41

.10
< .01

- 1916vage klachten Djl
24.58
32,93

22,85
1a aq

18.73
11.68

11,54
18.68

.08
< .01

covariantie-analyse waarbij is gekorrigeerd voor leeitijd, qeslacht en aanwezig-
heid van kinderen in het huishouden

In 1976 geldt voor beide indikatoren dat mensen die minder op

burenkontakt zijn qesteld dan de dominanten (a en b) wat neuro-
tischer zijn en wat meer last hebben van vage klachten dan af,-
wijkers die positiever staan ten opzichte van burenkontakt (c

en d).
Een jaar later blljkt dat het afwijken a-lleen met een hogere

N-score en meer fast van vage klachten gepaard gaat wanneer die
af,wijkers vee.l minder op burenkontakt zijn gesteld. We wijzen
erop dat juist voor deze groep het gemlddelde is gebaseerd op

wei,nlg respondenten. De nodige voorzichtigheid moeL bij een

dergelijke konklusie dan ook in acht worden genomen.

4. 1 1 . 2 llrrilgEg-peei!re:-gr-!gr!eL!

Ook voor de kontaktindikatoren is het aantaf uitkomsten dat aan

de criteria voldoet maar beperkt. De resuftaten met het kenmerk
opvattingen over burenkontakt zijn ook nu weer opvallend (tabel
4.34) .
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Tabel 4.14 Gemidde-Iden en p-waardenx van afwijkers op het ken-
merk opvattingen over burenkontakt, naar grootte en
richting van afwijken, voor vier indikatoren van
kontakt tn 1916 en 1971

a b C d

p
1916 1911
n=10 n= B

1976 1917
n=39 n=34

1916 1917
n=)3 n=31

1916 1911
n=1) n=15

kontakten totaar 1311
1 ,91
2.16

1 .98
1 ,66

o7
70

2 .11
2.42

< ,01
< .01

1916bezoekkontakten 19jj
1.12
o.66 o.7B

64
52

1 .34
1 .O4

<.01
< .01

leenkontakten 
1:111

0 .41
0.65

0. l8
0.19

o1
19

0. 50
o.51

<.01
< .01

hurpkontakten 131i
o.61
0. 91

o.51
o.25

.41

.16
0.86
1 .O2

< .01
< .01

* covariantie-analyse waarbij is gekorrigeerd voor aanwezigheid van kinderen in
het huishouden

De onderllnge verschil,-len in aanta-I kontakten tussen de vier
groepen afwijkers zijn stabieJ,, ook al doen zich in het totale
gemiddelde van de kontakt-j-ndikatoren we.l, verschuivingen voor.
A1Ie analyse-uitkomsten zijn signifikant.

Voor alle j-ndikatoren geldt dat afwljkers die soclabe.l-er zijn
dan de dominanten (c) Ae meeste kontakten onderhouden, terwljl
zij di.e wat gereserveerder (b) zijn bijna steeds de minste kon-
takten hebben. Beduidend kleiner zijn de verschillen in aantal-
kont.akten tussen de twee groepen die veel afwijken van hun do-
minante buren (a en d). De konklusie dringt zich op dat mensen

die veel gereserveerder zljn dan hun buren er niet in slagen
zich aan kontakten te onttrekken en dat zij die veel sociabel-er
zijn er niet in slagen kontakten te onderhouden. Is het ver-
schil betrekkelijk klein dan zou de afwijker redelijk in staat
zijn het aanta-I kont.akten in overeenstemmj-ng te brengen met

zijn wensen.

In de vorige subparagraaf bleek dat de mensen die veel minder
op kontakt gesteld zijn dan de meerderheid zich ook onderschei-
den door minder welbevinden. Dat zou te maken kunnen hebben met

het feit dat men veef meer met de buren te maken heeft dan men

ei-genIi.jk wenst. De afwijkers die minder kontakten met de buren
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onderhouden dan ze wil.l-en, onderscheiden zich niet in welbevin-
den.

De laatste analyses waarvan de resultaten vermel"d moeten worden

treffen we aan bij opvattingen over halgebruik. Verschillen
tussen de groepen treden op bi-j leenkontakten (tabel 4.35).

Iabel 4.35 Gemiddelden en p-waarden* van afwijkers op het ken-
merk opvattingen over halgebruik, naar grootte en
rlchti"ng van afwj-jken, voor Leenkontakten in 1916
en 1917

a h C d

p
1916 1911
n=24 n=14

1916 1911
n=JJ n=14

1916 1911
n=j4 n=24

1916 1911
n=16 n=11

191 6
I eenkonLakLen

1917

0.Bl
o.56

1 .21

o.61

o .14

o.45

o,24

0 .08

.05

.01

* covar.ianLie-analyse waarbij is gekorrigeerd voor leeftijd, geslacht en aanwezig-
heid van kinderen in het huishouden

Leenkontakten worden met wei.nig buren onderhouden door die af-
wijkers die veel restriktlever over het gebruik van de hal den-
ken dan de dominanten (d). De meeste leenkontakten hebben zij
die iets soepefer opvattingen hebben dan hun domlnante buren
(b). De rangorde van de groepen afwijkers is stabiel.
Een verklaring van deze verschillen is wellicht dat er een Íno-

gelijke samenhang tussen opvatLingen over halgebruik en opvat-
tingen over leengedrag bestaat. Mensen die weinig soepel staan
ten opzichte van aktiviteiten op de hal zouden ook een hekel
hebben aan l"enen.

4.12 Explorati.e van neutrale homogeniteitsposities

In de voorgaande paragrafen is uitslultend aandacht besteed aan

de bewoners van etages waar een 'meerderheidt op een homogeni-
teitskenmerk aanwezig is, bewoners dus met hetzij een dominan-
te, hetzij een afwijkende positie.
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In feite hebben we ons daar beperkt tot bewoners van min of
meer homogene etages. Steeds immers bestond minstens 60,0ó van de

huishoudens uit domlnanten (zie tabel 1.2).

In deze paragraaf zuIlen ook de bewoners van meer heterogene
etages in de analyses betrokken worden. Deze bewoners, dle een

neutrale positie innemen, delen een bepaalde eigenschap hooguit
met één ander huishouden (zie tabel 1.2).
Voor de meeste homogeniteitskenmerken komt zo'n sltuatie be-

trekkelijk weinig voor. Neutrafe posities zijn het meest tal-
rijk toegekend op het kenmerk sociaaf-ekonomisch niveau (ruim
3O2ó van de posities, zte tabel 4.12). Voor andere kenmerken

ligt dat percentage echter beduidend lager zoals b11jkt uit de

kruistabellen die over de verdeling van de poslties zijn qege-

ven (zie ook bijlage VIII, tabel 1).
0m na te gaan of de bewoners met een neutra.le positie zich on-
derscheiden van mensen met een domi.nante en een afwijkende po-
sitie zijn a1le analyses opnieuw uitgevoerd.
We zuflen de resul-taten van deze exploratie ook nu affeen ver-
mefden wanneer in belde jaren, tenminste op het. niveau van een

tendens (p<.10), de uitkomsten in dezelfde richting wijzen.

4.12.1 Neutrale Pe:i!1ee-e!-re1!eYi!ge!

Voor de meeste homoqeniteitskenmerken geldt dat de neutrafen
niet noemenswaardig verschillen in wel-bevinden van dominanten
en afwljkers. Voor het kenmerk samenlevingsverband echter zijn
een aantal analyseresultaten signifikant, en in de tijd konsis-
tent.
Het bli.jkt dat. de neutralen, de bewoners van etages waar zowel
huishoudens bestaande uit man en vrouw, als alleenstaanden als
andere vormen van samenwonen voorkomen, zich mlnder welbevlnden
dan dominanten en/of afwijkers (zie tabel 4.36).
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dom. neutr. a fw. p

somatische klachte 1916ln Én
6.80
1.06

8.58
8.41

5.96
6.10

.02
<.01

vage klachten 1'rli
19.10
19 .43

24.34
27.68

18 .89
18.42

<.01
<.01

NS-score ABV 1916
1911

18.35
18.41

21.91
22.45

17 .66
16.92

.02
<.01

identifikatre 1916
1971

JO.30
10.62

24.15
29.J5

JO.94
32.58

<.o1
.06

Iabel 4.36 Gemiddelden en p-waardenx van dominanten, neutral-en
en afwijkers op het kenmerk samenlevingsverband
voor vier indikatoren van wefbevlnden in 1916 en
1 911

* covariantie-analyse waarbij is gekorri-geerd voor leeftijd, geslacht en

aanvrezigheid van kinderen in het huishouden

Een verklaring voor deze uitkomsten moeten wij schuldig blii-
ven. Ook b1j de vergelijking van dominanten en afwljkers op dit
kenmerk waren de resultaten opvallend (zie paragraaf 4.4.1).
Daar waar tussen deze groepen verschi-Ilen optraden qaven deze

aan dat juist de afwijkers zich prettiger voelden.

Het laatste konsistente verschil dat bij deze exploratie naar

voren komt betreft het homogeniteiLskenmerk sociaal-ekonomisch
niveau. Zoals blijkt uit tabel 4.J7 waarderen de neutrafen de

kontakten met de etagegenoten het minst positi.ef.

Iat:el. 4.31 Gemiddelden en p-waardenx voor waardering kontakten
etage van dominanten, neutral-en en afwijkers op het
kenmerk soclaal--ekonomisch niveau tn 1916 en 1917

domi nanten neut ralen afwijkers p

197 6
waarderino kontakt- 1971

6.67

6.91

6.00

6,O2

6.13

6 .14

.05

< .01

x covariantie-anal.yse waarbij is gekorrigeerd voor aanweziqheid van kinderen in
het huishouden
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Samenvattend: bij verreweg de meeste homogeniteitskenmerken
worden tussen neutralen, dominanten en afwijkers slechts lnci-
denteel verschlll"en in we-Ibevinden aangetroffen dle van beteke-
nis zljn. Waar dergeJ.ijke verschillen wel optreden blijken ze

in de tljd nj"eL konsistent. Alleen de analyses die zljn ver-
rlcht op het kenmerk samenfevingsverband leveren een aantal op-
vallende resultaten op. Bewoners van heterogene etaqes onder-
scheiden zich vooraf van de bewoners met een afwijkende posi-
L.ie, in negatieve zin.

4.11 .2 !ey!rclg-e9:t!i9:-9!_!ellc!!

In de vorige subparagraaf bleek (zie tabel 4.17) dat mensen met

een neutrale homogeniteitspositie op het kenmerk sociaaf-ekono-
misch niveau de kontakten op de etage minder positief beoorde-
fen dan de dominanten. Uit tabel 4.18 blijkt dat de neutrafen
zich ook onderscheiden, waar het gaat om de kontakten zelf.

Tabel 4.18 Gemiddelden en p-waarden* van dominanten, neutralen
en afwijkers op het kenmerk sociaal-ekonomisch ni-
veau voor vier lndi-katoren van kontakt in 19-76 en
1911

* covariantie-analyse waarbij
in het huishouden

is qekorrigeerd voor aanweziqheid van klnderen

0p ha11en waar hooguit
groep behoren bestaan

twee huishoudens tot dezelfde beroeps-
duidelijk mj-nder kontakten tussen de be-

dom. neutr. afw. p

kontakten totaal 1916
1911

2.42
2.51

2.O5
1.84

2.24
, c.q

.04
< .01

bezoekkontakten 1916
1971

1.i3
1 -06

0.80
o.65

1.26
1.18

<.01
< .01

Ieenkontakten 1916
1971

0.85
0.80

o.49
o.49

o.72
0.81

< .o1
<.01

hulpkontakten 1976
1911

0.91
o.l5

0.60
o.56

0.81
1 .O9

.01
<.01
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woners dan op de hallen waar tenminste drie huishoudens in de-

zelfde beroepsklasse va-l"len.

Ook bij het homogeniteitskenmerk leeftijd vinden we een resul-
taat dat vermeld moet worden. Neutralen onderscheiden zich naar

het totaal aantal kontakten (tabel 4.39).

Tabel 4.19 Gemlddelen en p-waardenx van dominanten, neutralen
en af,wijkers op het kenmerk leeftijd voor kontakten
totaal in 1916 en 1971

domi nanten neutralen afwi.i ke rs p

191 6
kontakten totaal

1977

2,26
2 2q

1 ,93

2.12

2.51

?.55

.02

.07

x covarianlie-analyse waarbij is gekorrigeerd voor aanweziqheid van kinderen in
heL huishouden

De grootste verschi-l-len bJ-ijken te bestaan tussen neutra-len en

afwijkers. Afwijkers naar l"eeftljd blijken in totaal de meeste

kontakten te onderhoudenl

Van de homogeniteitskenmerken die op opvattingen zijn qebaseerd

vinden we al-feen bij opvattingen over de ro1 van de vrouw sig-
nifikante uitkomsten die -in de tijd blijven bestaan.
Bezoekkontakten onderhouden de neutra.len op dit kenmerk met

meer eLagegenoten dan de domlnanten en de afwijkers. Ze hebben

ook in totaal meer kont.akten.
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dom. neutr. afw. p

kontakt.en totaal 1916
19ll

2.33
2.41

2.61
2.10

2.14
2 .08

.09

.09

bezoekkontakten 1916
1971

1.06
o.91

1 .54
1 .95

1 .19
o.71

.o2
<.01

Tabel 4.40 Gemiddelden en p-waarden+ van dominanten, neutralen
en afwijkers op het kenmerk opvattingen over de rol
van de vrouw voor twee i-ndikatoren van kontakt in
1916 en 1977

* covariantie-ana-Iyse waarbij is gekorrigeerd voor aanwezigheid van kinderen
in het huishouden

Samenvattend: van de analyses die betrekki.ng hebben op de kon-
takten worden de meest opvallende resultaten aangetroffen bij
het kenmerk sociaaL-ekonomisch ni-veau. De neutralen onderhouden
minder kontakten dan de dominanten en afwijkers. Dit geldt voor
alle indikatoren. Bewoners met een neutral-e homogeniteitsposi-
tle op het kenmerk leeftijd blijken in totaal minder kontakten
te onderhouden dan bewoners met een afwijkende positie.

Bewoners met een neutrafe positie op het kenmerk opvattingen
over de rol van de vrouw blijken juist meer kontakt.en met et.a-
gegenoten te hebben dan afwljkers. 0p de overige zes homogeni-
teitskenmerken worden hooguit eenmalige verschillen gekonsta-
teerd.

4.11 Samenvatting

Een beJ.angrj-jk deel van dit onderzoek gaat in op de vraag wat
de invloed is van de burensituatie - gelet op verschillen en

overeenkomsten tussen de bewoners die daarvan deel uitmaken -
op het welbevinden en de social-e refaties die tussen de buren
bestaan.
Juist hiervoor geeft de gekozen lokatie, het Schakelflatcomplex
j-n IJsselstej"n, goede mogelijkheden. Door de situering van
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steeds vijf woningen op een etage rond een gemeenschappelijke

hal is voor ieder duidelijk wie zijn buren zijn. In het complex

zijn 12 et.ages op een dergelijke wljze ingedeeld.
In dit hoofdstuk is voor negen verschillende kenmerken de sa-
menhang tussen homogeniteit op elk kenmerk afzonderlijk ener-
zljds en welbevinden en kontakt anderzijds nagegaan. Bii het
bepalen van homogeniteit is de positie dle het indivldu inneemt
te midden van de buren als uitgangspunt gekozen.

Maakt de respondent deel ult van dezelfde kategorie als ten-
minste twee andere etagebewoners, dan noemen we zijn homogeni-

teitspositie dominant. Aan een respondent die verschi-It van

zo'n dominante groep van tenmi-nste drle andere bewoners wordt
een afwijkende positie toegekend. Is er tenslott.e sprake van

een situatie waarbij hooguit twee bewoners een kenmerk delen
dan nemen aIle respondenten op de betreffende etage een neutra-
1e positie in.
Volgens bovenstaande klassifikatj-e is voor elke respondent, die
woonde op een etage waar van a-lfe medebewonders informatie over
de kenmerken beschikbaar was, op negen kenmerken de positie
vastgesteld.
Vi,er van dle kenmerken zijn demografisch van aard (leeftijd,
aanwezigheid en leeftijd van kinderen ln het huishouden, samen-

levingsverband en soclaa1-ekonomisch niveau), de overige vijf,
worden gevormd door opvattlngen die j.n het 'verkeer' tussen bu-
ren van betang worden geacht (opvattingen over kinderopvoeding,
over de rol van de vrouw, over burenkontakt, over fatsoen en

over het gebruik van de gemeenschappelijke haI).
De hypothesen die over de invloed van homogeniteltsposities op

we-Ibevinden en kontakt zijn geformuleerd, hebben uitsluitend
betrekking op dominante en afwijkende positi.es. In die hypothe-
sen is de verwachtlng neergelegd daL mensen met een domlnante
posit.le zich meer welbevinden en met meer etagegenoten kontakt
onderhouden dan bewoners met een afwijkende posi.tle.
De relatie tussen de homogeniteitsposities enerezljds en wefbe-
vinden en kontakt anderzijds is tweemaal onderzocht. De eerste
keer op basis van de qegevens di.e na gemiddeld anderhalf jaar
bewoning verzameld zi.jn, de tweede maal op die van een jaar Ia-
ter. Omdat zich zowe1 veranderingen voordoen - ten gevolge van

verhuizingen - ln de bewonerssamenstelli"ng a1s in de kenmerken
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van de bewoners ze)-f, zijn ook de homogenit.eitsposities voor
deze twee momenten apart. bepaald. 0m lot acceplalie van de hy-
pothesen over te gaan stelden wij als eis dat tussen dominanten
en afwijkers bij beide metingen verschilfen i-n dezelfde rich-
ting moeLen worden aangetroffen waarvan de kans daL ze aan toe-
val zijn toe te schrijven beperkt is.

0p basls van de hierboven geformuleerde eis moeLen de hypothe-
sen die over de betekenis van homogeniteitsposities op afzon-
derlijke kenmerken zijn opgesLeld, bijna allemaal worden ver-
worpen. Slechts bij een van de negen kenmerken werd tussen do-

mlnanten en afwijkers een - in de tijd konsistenL - voldoende
verschil in welbevinden of kontakt aangetroffen dat met de ver-
wachtingen in overeenstemming was. Dominanlen op het kenmerk

sociaal-ekonomisch niveau zijn minder neurotisch dan afwi.jkers.

0p de incj"dentele signif,ikante uitkomsten van de covariantie-
analyses zulfen we aan de hand van een overzichtstabel ( zie La-
bel 4.41) wat nader ingaan.
Wanneer gekeken wordt naar de resultaLen van we-l-bev j-nden dan

blijkt dat de rof van de opvat.tingen over burenkontakt nog het
meest. opvaJ-1end i-s. We vinden hier voornameJ-ijk uitkomsten die
met. onze verwachti-ngen overeenkomen, terwljl dergelijke resuf-
taLen, ook aL betref,t het andere indlkatoren, zowef in 1976 als
in 1911 worden aangetroffen.
0pmerkelljk aan de uitkomsten voor de kontaktlndikatoren is dat
ín 1917 een groot aantal slgnifikante resultaten wordt gevon-

den, en daL deze, wanneer we ons beperken tot homogeniteits-
kenmerken dj.e gebaseerd zijn op opvattingen, de hypothesen zon-
der uitzondering ondersteunen. Deze bevinding zou erop kunnen

wijzen dat opvatLingen pas na verloop van tiid een ro1 gaan

spelen in kontakten tussen buren. Er is ti.jd nodig om Le ont-
dekken wat voor opvaLtingen de etagegenoten erop na houden ter-
wijl bovendien een aantal van die opvattingen niet via zicht-
baar qedrag waarneembaar is. Voor het signaleren van verschil-
len in die opvattingen is kontakt een voorwaarde. DaL aan de

resultaten dergelijke processen ten grondslag liggen kan echter
op basis van onze llegevens, die gebaseerd zijn op onderzoeks-
groepen die maar gedeeltel-i.jk uit dezelfde respondenten ztjn
opgebouwd, niet zonder meer worden gekonkludeerd.
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Ook bij de analyses over de kontakten onderscheidt zich de rol
van heL homoqeniteitskenmerk opvattingen over burenkontakt. Nu

echter doordat signifikante analyse-uitkomsLen in beide jaren
geheel ontbreken. Het is duidelijk dat di-t homogeniLeitskenmerk

ze,If een direkt. verband heeft met de kontakten. Wanneer op een

etage een dominante groep aanwezig is die een gereserveerde
houding gemeen heeft, dan zullen degenen die Lot die groep be-

horen waarschijnlijk wej-nig kontakten onderhouden, terwijl do-

minanten met een sociabele instelling meer burenkontakten zuf-
len rapporteren. De gevolgen van een afwijkende homogeniteits-
positie op dit kenmerk zouden dan ook eerder tot uitdrukking
komen in een discrepantie Lussen het gewenste aantaf kontakten
en het aantal dat men in werkelijkheid heeft.

Een exploratieve analyse wees uit dat een dergelijke discrepan-
tie lijkt te bestaan bij afwijkers die in houding burenkonLakt

relatief veel verschillen van de op dat kenmerk domj-nante

qroep. Zijn de verschilfen klein dan lijkt zo'n discrepantie te
ontbreken. Deze resuftaten zijn echt.er gebaseerd op de gegevens

van een belrekkeLijk klein aantal respondenten, terwijl boven-

dien de vragen die zj-jn gesteld om de houd-ing ten aanz-ien van

burenkontakt te bepalen, i.n felte geen instrument vormen om het
gewenste aantal kontakten Le meten. De uitkomsten van deze ex-
ploratie maken het overigens we1 wat aannemelijker dat er een

relatie bestaat tussen de homogeniteiLspositi.es op het kenmerk

burenkontakt en welbevinden, ook al zijn de resulLaten van de

betreffende analyses op zich niet voldoende overLuigend om de

geformuleerde hypothese te accepteren.

De hierboven beschreven exploratieve analyse naar de betekenis
van groott.e en richting van afwijken is uitgevoerd voor alle
opvattingen, en voor de kenmerken J-eef,tijd en sociaal-ekono-
misch niveau. De resuftaten van deze exploratie zijn nieL op-

vallend.
Een Lweede reeks van exploratieve analyses richtte zich op de

bewoners van heLerogene et.ages, mensen met een neuLra-l-e homoge-

niteiLspositie. Nagegaan werd of deze groep zich onderscheidde

van respondenten met dominante of afwijkende posi"ties. 0ok

hierbij worden maar incidenteel- konsistente verschlllen van be-

tekenis aangetroffen.
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5 SAMENGESTELDE
WELBEVINDTN E

HOMOGEN ] TT I TSKENME RKEN,
KONTAKT

5.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk zj-jn hypothesen getoetst die betrekking
hebben op de bet.ekenis van enke-l-voudige homogeniteitskenmerken:
is er, wanneer wordt uitgegaan van één kenmerk, sprake van meer

welbevinden en meer kontakt bij bewoners d-ie deel uitmaken van

de meerderheld op de etage dan blj bewoners die van die meer-
derheid afwijken?
De verwachting was dat inzicht zou ontstaan in het relaLleve
belang van de negen homogeniteitskenmerken voor welbevinden en

kontakt. 0p basis van dat inzlcht. zou het vervolgens nngelijk
zijn een aantaf kenmerken te se-lekteren die, in kombinatie,
voor dominanten op die kenmerken de beste kondi-ties zouden bie-
den voor welbevinden en kontakt.
De konklusie van hoofdstuk 4 luidde dat voor enkel-voudige ken-
merken tussen dominanten en afwijkers nauwelijks systematische
verschlllen bestaan op de gekozen indlkatoren. Dat er kondities
denkbaar zijn waaronder zich we1 verschj-llen openbaren bleek
uit de exploratie waarin het belang van overeenkomsten ln op-
vattingen over kinderopvoeding naar voren kwam wanneer er ten-
minste kinderen op de etage wonen.

Dergelijke aanvul-Iende kondities zouden ook in de homogenl-
teitskenmerken zeff kunnen schuilen. Zo'n interaktie tussen de

homogeniteitskenmerken zou zowel specifiek kunnen zijn als al-
gemeen. Een veronderstelling van specifleke aard i.s bijvoor-
beeld: dominantie op kenmerk a is alleen doorslaggevend al-s men

ook op kenmerk b een dominante positle inneemt.
Het j-s dul-delijk dat voor het formuleren van dergelijke veron-
derstellingen, theoretische aanknopingspunten bijna onontbeer-
lijk zijn. Het ontbreken van aanknopingspunten heeft ertoe ge-
leid dat we ons beperken tot de meer algemene veronderstellin-
gen zoals die zijn geformuleerd in de hypothesen c en d:

c'1. naarmate men op meer kenmerken een dominante positie
inneemt zal- men zich meer welbevinden;
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d1.

c2.

d2.

naarmate men op mj-nder kenmerken een afwljkende po-

sitie inneemt zal men zich meer welbevindenl
naarmate men op meer kenmerken een dominante positie
inneemt za,l- men met meer etagegenoten kontakt onder-
houden;
naarmate men op minder kenmerken een afwijkende po-

sitie inneemt za-I men met meer etagegenoten kontakt
onderhouden.

Bovenstaande hypothesen zijn onderzocht voor drle kombinatles
van homogenlteitskenmerken:

1. de demografische kenmerken ( leeftljd, aanwezigheld

2

en leeftijd van kinderen in het huishouden, het sa-
menJ.evi-ngsverband en het sociaal-ekonomisch niveau);
de opvattingen (over de rol van de vrouw, over kin-
deropvoeding, over burenkontakt, over f,atsoen en

over het gebruik van de gemeenschappelljke ha1);
een kombinatie van alle negen kenmerken (1 + 2).

Aan de beslisslng om apart aandacht te besteden aan demografi-
sche gegevens en opvattingen als kombinaties van homogeniteits-
kenmerken heeft de overweglng ten grondslag gelegen dat de

eerstgenoemde kategorie kenmerken gehanteerd zou kunnen worden

bij woningtoewijzing. De resuftaten met de demografische kombi-

natie zouden uitwijzen of het mogelijk is, door een toewij-
zingsbeleid dat gericht is op de demografische homogeniteit van

buren, het welbevlnden posltlef te beïnvloeden.
Voor de bovenstaande drie kombj.naties zijn per respondent som-

scores gemaakt van het aantal dominante, afwijkende en neutra-Ie
positles.

In drie paragrafen - een voor elke kombinatie - worden de re-
sultaten van de analyses weergegeven. Ter introduktie van een

paragraaf qeven we aan de hand van frekwentieverdelingen aan

hoe de respondentenx op de kumulatie van de drie posities zijn
verdeeld.0m een indruk te geven van de verschuivingen die zich

* Frekwentieverdelingen van respoMenten en partners worden gepresenteerd in
bijlage III, tóe11en 1O t/n 12
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in de .Ioop van een jaar hlerln hebben voorqedaan is 1n de blj-
lage een tabel met de korrelaties opgenomen (bijlage III, tabel
'14). Vervolgens wordt in een toetsend gedeelte aandacht besteed
aan hypot.hesen c en d. Daarna wordt korL ingegaan op de bevin-
dingen die betrekking hebben op de somscore van neutrale posi-
ties. Daarbij wordt aandacht besteed aan die korrelaties die in
beide jaren tenminste een p-waarde hebben van.10 en nlet van

Leken veranderd zijn.

Voor de analyses is gebruik gemaakt van partiële korrefatie.
Het zal duidelijk zijn dat tussen de drie somscores die voor
elk der kombinaties van kenmerken zljn samengesteld, een ver-
band bestaat. (zie bijlage III, tabel 1l). Naarmate men op meer

kenmerken een dominante positie inneemt resteren er minder
waarop men een afwljkende of neutrale positie kan innemen.
De kans dat een signifikante korrelatie voor een van de somsco-
res gepaard gaat met een signifikante korrelatle met tegenge-
steld teken voor een andere somscore is dan ook betrekkelj.jk
groot..
0ok nu wordt. een hypothese verworpen, als niet. in beide jaren
een result.aat. wordt verkregen dat met de hypothese in overeen-
stemming is. Tenminste eenmaaf dient zo'n resul-taat signifikant
te zijn (p <.05), terwijl er in het andere jaar minimaal sprake
moet zijn van een tendens ( p< .1 0 ) .
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5.2

Tabel 5.1 Percentue-l-e verdef ing van
tal dominante, afwijkende
demografj-sche kenmerken in

Kumulatieve homogeniteltsposlties op demoqrafi-
sche kenmerken

de respondenten naar aan-
en neutrafe posiLies op
1916 en 1971

aantal kenmerken
domi-nant a fwij kend neutr aal

1916 1971 1976 1971 1916 1911

0

1

2

)
4

11

15 19

27 J2

36 30

19 11

40 41

40 15

17 20

35

54 50

11 72

1? 14

34

o/

totaal /o

n
100 100
125 310

100 100
325 310

100 100
325 710

Ui-t tabel 5.1 blijkt dat in beide jaren zo'n tachti.g procent
van de onderzoeksgroep op tenminste twee van de vier demografi-
sche kenmerken een dominante positie inneemt. Uit de verdeling
blijkt verder dat betrekkelijk weinig mensen (2O9ó in 1976, 259ó

in 19-11) op meer dan een kenmerk afwijken. De helft van de men-

sen tensl-otte woont op een haf waar op a1le vier de demografi-
sche kenmerken een domlnanLe groep bestaat en neemt derhalve
geen enke-le neutra.Ie positie in.
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Tabel 5.2 Partiële korrelatiesx en p-waarden van aantal domi-
nante en afwijkende posities op demografische ken-
merken met elf indlkatoren van welbevinden in 1916
en 19ll

gekorrÍqeerd voor leeftijd, geslacht en aanweziqheid van k.inderen in het huis-
houden

zie noot bij tabel 4.)

Hypothese c1: naarmate men op meer kenmerken een dominante po-

sitie inneemt ls er sprake van meer welbevinden, moet, zoafs
uit bovenstaande tabel blijkt, worden verworpen. De partié1e
korrelaties zijn zonder uitzondering erg laag, ook al zijn ze

in enkele gevallen signifikant. De korrelaties tussen aantal
dominante posities en verhuisplannen zijn nog het meest opval-
lend. Het resultaat is echter met hypothese c1 in strijd.
De partiële korrelaties die inzicht geven in de samenhang tus-
sen het aantal afwljkende posities en welbevinden feveren een

vergelijkbaar beel-d op. 0ok hier zijn de korrel-aties zeer 1aag,

dom inant afwijkend

res. r p I p

somat-ische klachten 976
917

.o3 .17
-06 .14

.01 .55

.01 .59

vage klachten 976
917

- .01
+ -.O2

51
35

06 .86
05 .78

arLsenbezoek
916
911

-.10 .04
.o2 .61

+ .07 .10
- -.o1 .81

N-score ABV
976
911

.01 .55

.01 .57
+ .05 .18
- -.o) .68

NS-score ABV
916
971

.01 ,41

.00 .41
.o) .67
.ol .88

algemene tevredenheid 916
9t7

.09 .06
,05 ,20

.11 .O2

.04 .73

algemene woontevredenheid* 976
971

.o2 ,41

.01 .45
+ -.05 .Jz
- .01 .55

ve rhui splannen
916
917

.09 .91

.11 ,94
tt
11

.96

identi íikatie etage
976
917

.oz .63

.00 .52
11

11

.98
q7

waardering kontakten 976
971

+ .07 .13
+ .04 ,29

.05 .79

. 10 .9t

waardering gebruik hal 976
977

.00 ,52

.o1 .86
.01 .56
.1) .97
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terwijl daar waar in belde jaren een redelijke samenhanq wordt
aangetroffen (verhuisplannen en identifikatie etage), de rich-
ting van de korrel-atie met de hypothese in strijd i.s.0ok hypo-
these c2 wordt verworpen.

5.2 . 2 Kumulg!l9yg_-.[olo_q_enj._t_e_i_t_s!_o_s_r_t_ip_9p__{elo_q_1{i_s_cle__!gf

reI!e!-e!-lerle!!

Tabel 5.1 Partlële korrelatiesx en p-waarden van aantal domi-
nante en afwijkende posities op demografische ken-
merken meL vi-er indi-katoren van kont.akt in 1916 en
1911

x gekorrigeerd voor aanwezighej,d van kinderen in het huishouden

Van samenhang tussen het aantal domir-rante en afwijkende posi-
ti-es op demografische kenmerken en het aanta.I kontakten met bu-
ren is nauwelijks sprake (zie tabel 5.1). Vooral- voor de domi-
nante poslties worden zeer lage korrelaties gevonden, ook al
zijn er drie van de vier, al-leen in 1976, signifikant err met

hypothese d1 in overeenstemming.
De parti.ële korrefaties van afwijkende posities en kontakt zijn
- all-een tn 1911 - wat hoger, maar met de hypothese in strijd:
naarmate men op meer kenmerken een afwijkende positie inneemt
heeft men meer kontakt !

Hypothese d wordt voor de demografische kenmerken verworpen.

dominant afwij kend

res. r p res. I p

kontakten 1916
totaal 1977

+ .10
-.01

.02

.58
.o2
.15

.69
qq

bezoek- 1916
kontakten 1911

+ .08 .04
-.04 .75

.ol

.14
.91
.99

],een- 191 6
kontakten 1911

+ .10 .Oz
+ .01 .39

+ -.o2
.10

.1J

.91
hulp-
kontakten

197 6
1911

+ . 06 .11
-.12 .99

.04 .78

.22 .99
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5 . 2 . I Kumulq!tg_f_"1_1e_u_t_ri11_e__qo_s_1!11s__9p_99[99lelt:"_["__!gl1gI_

ken

0ok de partiële korrelaties van het aantal neutrale posj-ties
dat men inneemt op de demografische homogeniteiLskenmerken met

de ind-ikat.oren van welbevinden en kontakt zijn laag (zie tabel-
len 1 en 2 in bijlage VI). Toch zijn ze waar het om kontakt
gaat bijna allemaal signifikant en in beide jaren steeds nega-
Lief. Naarmate men op meer kenmerken een neuLrale positie in-
neemt heefL men minder kontakt. Dat.zelfde geldt voor de waarde-
ring van de kontakten.

Tabel 5.4 Partj-ële korrelaties en p-waarden van aantaf neutra-
le posities op demografische kenmerken met een indl-
kator van welbevlnden en drie indikatoren van kon-
takt ln 1916 en 1911

pr

waarder-ins kontakten* 1311
-.13 .O3
-.15 .O2

kontakten totaafx* 1916
191 1

-.16 < .O1

-.15 < .01

bezoekkontaktenxx 1916
197 7

-. 18 < .01
-.11 .Ít4

leenkontakten*x 1976
1977

-.11 .O2
- .11 .01

+ gekorrigeerd voor
h ui shouden

** gekorrigeerd voor

leeftijd, geslacht en aanwezigheid van kinderen in het

aanwezigheid van kinderen in het huishouden
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5-j Kumu I at i e ve homogen i Le j t spos i t i e s op op vat t i n-
gen

Tabel 5.5 Percentuel-e verdeling van de respondent.en naar aan-
tal dominante, afwijkende en neuLrafe poslLj-es op
opvattingen in 1916 en jgjj

In grote lijnen is de verdeling naar aantal posities ten aan-
zien van opvattingen hetzelfde aLs die op de demografische ho-
mogeniteitskenmerken (zie tabel 5.5). Voor ongeveer de helft
van de mensen geldt dat op de etage voor elk kenmerk een domi-
nante groep bestaat. Dat opvattingen zozeer uiteenJ.open dat
neutra-Ie posities optreden op meer dan twee kenmerken komt maar
zeer sporadisch voor. Gemiddeld neemt men ten aanzien van drie
of meer opvattingen een meerderheidsstandpunt in.

aantal kenmerken
domi nant afwijkend neutraal

1916 1977 1916 1971 1916 1977

0

1

2

3

4

5

12
1Jl
21 23

30 29

23 28

12 13

29 21

7? 18

28 22

99
l4

55 49

ZJ 40

16 I
32
4

o/

Lotaa]- /o

n
100 '100

10? 255
100 100
JO2 255

100 100
102 255
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5. 1 . 'l Kumulg!f Cye_!glr999!]!9_i!§p9!l!19§__op__op_1qt_t_r1o_e1_9!_191:
bevinden

Tabel 5.6 Partiël-e korrelatiesx en p-waarden van aanta-I domi-
nante en afwijkende posities oP opvattingen met e-lf
indikatoren van welbevinden in 1916 en 1917

gekorrigeerd voor leeftijd, geslacht en aanwezigheid van kinderen in heL huis-
houden

zie noot bij tabel 4.3

0p basis van de gegevens die in tabel 5.6 zrjn weergegeven moet

worden vastqesteld dat van een konslstent verband tussen kumu-

l-atie van domlnante en afwljkende homogeniteitsposities op op-
vattingen en welbevinden geen sprake is. In 1976 zljn er welis-
waar een aantal signlfikante korrel-aties die hypothese c steu-
nen (N-score ABV, al-gemene woontevredenheid en verhuisplannen),
maar een jaar later zijn de korrelaties zonder uitzondering 1a-

ger en niet siqnifikant. Hypothese c wordt derhalve verworPen.

doml nant af,w i.j kend

res. r p res. I p

somatische klachten 976
971

+ -.04 ,75
+ -,O3 .)4

. 01 .54

.08 .90

vage klachLen
976
911

-.06
-,02

17
37

+ .01 ,3O

- -.01 .70

arLsenbezoek
976
971

+ -.04 .25
-.09 .o7+

.00 .51

.00 .50

N-score ABV
916
971

+ -.10 .ÍÉ
+ -.06 . 18

+ .14 <.Ol
.o3 .34+

NS-score ABV
976
911

+ -.00 .49
+ -.06 .11

.o2 .66

.01 ,41

algemene tevredenherd 916
977

.01 .57

.05 .78
+ -.06 .15
- .04 ,74

algemene woontevredenheid* 976
971

+ .15 .O7
- -.06 .81

.22 .01

.o7 .88

v e rhu i spia nne n
916
917

+ .14 .Ol
- -,00 .50

+ -.11 .O5

- .o2 .59

identifikatie etage 916
977

,04
- .06

.27

.81
- .00 .50
- .06 .84

waardering kontakten 976
977

-.01 .56
-.05 .74

+ -,OZ .)B
- .o2 ,61

waardering gebruik ha1
976
977

+ .OZ .18
+ .08 .14

+ -.08
+ --lll

11

19
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Tabel 5.7 Partiële korrelatiesx en p-waarden van aantaf domi-
nante en alwijkende posiLies op opvat.tLngen met vier
indikat.oren van kontakt- tn 19'1 6 en 19ll

* gekorrigeerd voor aanwezigheid van kinderen in het huislnuden

In tabel 5.7 valt op dat een betrekkelijk groot aantal korre_Ia-
ties signifikant is. Voor de kumulatie van dominante posities
moet worden vastgesteld dat er konsekwent sprake is van een
wisseling van de richting: in 1916 is er sprake van minder
kont.akt naarmate men op meer opvattingen in een dominante
positj-e verkeert, en in 1977 qaaL, zoals in hypothese d1 wordt
verondersteld, een toename van dominante posities gepaard met
meer kontakten.
Voor de kumulatie van afwijkende posities wordL hetze.lfde beeld
aangetroffen: in 1976 resultaten die met de hypothese in strijd
zijn, in 1911 een bevestiqing van hypcLhese d2. Er is echter
een uitzondering. Voor het totaal aantal kontakten dat men met
etagegenoten onderhoudt is het resultaat in beide jaren met hy-
pothese d2 in overeenstemmlng, ook al blljkt uit de hoogte van
de korrelatlekoëfficiënten dat het verband zwak is.

dominant afwij kend

res. r p nes. r p

kontakten 1916
totaal 1911

- - .05 .82
+ .10 .O4

+ - .09 .Ot
+ -.11 <.01

bezoek- 1916
kontakten 1911

- - .09 .96
+ .09 .06

- .o) .15
+ -.21 <.01

feen- 1916
kontakten 1911

- -.06 .88
+ .22 <.O1

.08 .94
+ -.26 <.O1

hulp- 1916
kontakten 1911

- -.13 .99
+ .06 .14

- .o9 .97
+ -.12 .OZ
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5. r. I Kumule!ie-vcl-!99!1919-P9Pl!199-9P-9PY9!!r!99!

Tussen het aantaf neutrale posities op attituden dat men in-
neemt en nelbevinden bestaat geen verband van betekenis (zie
tabel 1 in bijlage VI). Ook voor de kontaktindikatoren zijn de

resultat.en weinig opvallend (taUe1 \1I.2).

5.4 Kumu I aL ieve homogen j L e-i Lsposil ies op demogra-
fische kenmerken èn oPvattingen

Tabel 5.8 Percentuefe verdeling van de respondenten naar aan-
tal dominante, afwijkende en neutrale posities op

demografische kenmerken èn opvattingen in 1916 en
1971

Tabel 5.8 laat zien dat ongeveer de helft van de bewoners op

zes of meer kenmerken een dominante positie i,nneemt. Het gemi-d-

delde aantal afwijkende posities bedraagt in beide jaren twee.

709ó van de bewoners neemt tenminste op één kenmerk een neutra-le
positie in.

aant.al kenmerken
dominanL afwi.j kend ne ut raa]

1916 1917 1916 1911 1976 1911

0

1

2

3

4

5

6

1

I
9

1

24
10 9

14 15

19 23

22 18

19 20

81
53

16 12

18 23

31 )2
21 19

B1
56
12

28 ?9

40 J1

11 15
'10 20

5q

3

o/

totaal /o

n
100 100
293 250

100 100
291 250

100 100
293 250
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TeIf e!-È!-epye!!r!ee!-e!-yel!ey1lge!

Tabel 5.9 Parti.ële korrelatiesx en p-waarden van aantaf domi-
nante en afwijkende posities op demografische ken-
merken en attituden met elf indikatoren van welbe-
vinden in 1916 en 19ll

x gekorrigeerd voor leeftijd, geslachl en aanweziqheid van kinderen.in het huis-
houden

** zie noot bij tabel 4.3

De partië1e korrelaties die in tabel 5.9 worden aangetroffen
geven maar zeer j-ncidenteel steun aan hypothese c. Voor geen

van de indikatoren wordt een signifikant resultaat bi.j de ande-
re meting gerepliceerd. Hypothese c wordt verworpen.

dom i nant afwl.i kend

res. r p IES. T P

somatische klachten 1916
1911

+ -.01 ,29
+ -,Di .iJ

- -.01
- -.10

.54

.94

vage klachten 1916
1917

+ -.04 .26
+ -.O3 ,)4

- -.o2 .61

- -.04 .14

artsenbezoek 1916
1977

+ -,12 .O2
+ -.06 .11

+ .05
_ _.04

aa

.11

N-score ABV 1916
1 971

+ -.08 .OB
+ -.OJ .)Z

+ ,12 .Oz
- _n1 <,

NS-score ABV 1916
1 977

+ -.04 .27
+ -.04 .25

- .04
- .05

,76
.71

algemene tevredenheid 1976
1977

+ .05 .22
- - .0't .59

+ -.10 .04
- .04 .14

algemene woonl evredenhe i d*, 1211
+ .15 .OG

- -.o? .64
+ -.2O .O2
- .01 .70

verhuispfanne n 1916
1911

+ .06 .19
- -.10 .91

.o3 .32

.09 .88

rdentifrkatie etage 1976
197 1

.01 .56

.06 ,81
.04 .17
.08 .90

waarderlnq kontakten 1916
1 971

+ .05 ,22
- -.o2 .62

.01

.05
.56
.14

waardering gebruik hal 1916
1971

.01 .35

.o2 .61
+ -.07 .15
- .o2 .63
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merken èn opvattinqen en kontakt

Tabel 5.10 Partiële korre-laties*
nante en afwijkende
merken èn opvattingen
takt in 1916 en 1911

en p-waarden van aantaf domi-
posities op demografische ken-
met vier indikatoren van kon-

dominant afwij kend

IES. T p res. r p

kontakt.en 1916
toLaal 1911

+ .O2 .JZ
+ .06 .15

+ -.04
+ -.08

.20

.08

bezoek-
kontakten

191 6
1911

-.o2 .64
.01 .42+

.01
-.08

.91

.08+

leen- 1976
kontakten 1911

+ .00 .49
+ .14 .01

- .05 .82
+ -.15 <.01

hulp- 1916
kontakten 1971

- - .06 .87
- -.05 .80

.09
-.00

.96

.47+

* gekorrigeerd voor aanweziqheid van kinderen in het huisitouden

De resuftaten die in t.abel 5.1O zijn weergeqeven leiden tot
verwerpen van hypothese d. De partië1e korrelaties bewegen zich
rond de 0 met als enige uitschieters die van 191'7 tussen feen-
kontakten en de beide kumulatieve posities.

5.4.1 Kumulatie van neutrale posities op demografische kenmer-

ken èn opvattingen

De somscore van neutral-e posi.ties op het totaal van negen homo-

geniteitskenmerken blijkt met geen van de indikatoren van wel-
bevinden in verband te staan. Ook met de kontakten ontbreekt
een samenhang (zie tabellen in bijlaqe VI).
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55 Samenvatting

In dit hoofdstuk is nagegaan of de kumulatj-e van posities die
men op een aantal kenmerken in kombinat-ie inneemt. de variantie
in welbevinden en burenkontakt kan verklaren. De vraag die
daarbj-j aan de orde is betreft uiteraard wefke kombinaties van

kenmerken zlnvol zijn. De uitkomsten van de analyses die be-

trekking hebben op enkelvoudige kenmerken bieden daarvoor geen

aanknopingspunten. Ook in de llteraLuur over homogeniteit ont-
breken redelj-jk onderbouwde suggesties om kenmerken te selekte-
ren. Daarom is gekozen voor de qlobale benadering die tot uit-
drukking komt in de hypothese dat men zlch meer welbevindL en

met meer buren kontakt heeft. naarmate men op meet kenmerken een

domlnante en op minder een afwijkende positie j-nneemt. Deze hy-
pot.hese is onderzocht voor de optelling van de posities op de-
mografische kenmerken, op opvattingen en op het toLaal van de

negen kenmerken.
Van de elf indikatoren van welbevinden bleek er geen één - in
de tljd konsistenL - op de door ons verondersteLde wijze met

deze kumulatie van posities op gekombi.neerde kenmerken ln ver-
band te staan. Wel werden éénmalige signifikante resuftaten
aangetroffen dle de hypothese st.eunen. Daar staaL echter tegen-
over dat sommige relatief hoge korrelatles met de hypot.hese in
strijd zijn.
Voor kontakt zijn de uitkomsten nagenoeg gelijk. Aan de crite-
ria dj-e wlj hebben geformuleerd over de acceptatie van hypothe-
sen voldoet echter één resuftaat.. In beide jaren bestaat een

signifikanle samenhang tussen het aantal afwijkende posities op

opvattj.ngen en het aantal kontakten dat men in totaal met de

buren heeft.. Het verband is echter erg zwak.

Voor de overige korrelaties die relatief hoog zijn geldt dat ze

ongeveer even vaak de hypothesen ondersteunen als ermee in
stri-jd zi-jn.
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6. KONTAKT EN WELBTVINDIN

6.1 Inleiding

In de vooraf,gaande twee hoofdstukken is aandacht besteed aan

homogeniteit, het centrafe thema van deze studie.
Voor de veronderstelling dat de bewonerssamenstelling binnen
een burensituatie van invfoed is op welbevinden en kontakt j-n

de woonomgeving werd in het materiaal geen steun gevonden.
Homogenlteitsposit.ies op enkelvoudi-ge kenmerken bleken noch met

welbevinden noch met- kontakt samen te hangen. Hetzelfde gold
voor een kumulatie van posi"ties op gekombineerde kenmerken.

In paragraaf 1.3 lieten we zien dat er auteurs zijn die veron-
derstellen dat de bevolkingsopbouw van belang is voor kontakten
in de buurt en dat die kontakten vervofgens het weLbevinden po-
sitief beïnvfoeden. In di-t hoofdstuk willen we aandacht schen-
ken aan het veronderstelde verband tussen kontakt en welbevin-
den.
Daarover is de volqende hypothese geformufeerd:

e. naarmate men met meer etagegenoten kontakt onder-
houdt zal men zich meer welbevinden.

Deze hypothese wordt getoetst aan de hand van partiële korrela-
ties tussen de vier indikatoren van burenkontakt en de elf in-
dikatoren van welbevlnden. De resultaten worden gepresenteerd
in paragraaf 6.1. In de volgende paragrafen wordt de relatie
tussen kontakt en welbevinden voor een aantal kategorleën uit
de populatie nader bestudeerd.
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6.2 Kontakt. en welbevinden. Algemeen'

Tussen kontakt en sommige indikatoren van welbevinden di-e spe-

clflek de waardering van de woonsit-uatie betreffen, worden kor-

rel-aties aangetroffen die i-n beide jaren signifikant zijn' Dit
geldt voor de identifikatle, de waardering van de kontakten op

de etage en de waardering voor het gebruik van de qemeenschap-

pelljke ha1.

0p basis van de gegevens in tabel 6.1a/b kan echter t.evens wor-

den vastgesteld dat het aantal kontakten dat men met zljn buren

onderhoudt noch met de gezondheid noch met het neurolicisme sa-

menhangt.

Tabel 6.'la Partiijle korrelatiesx en p-waarden voor kontakten
totaal en bezoekkontakten met elf, indikatoren van

welbevlnden in 1916 en 1911

kont.akten loLaal bezoekkontakten

1916
res. r p

1971
res. r p

197 6

res. r p

1911
res. r p

somaLi sche
klachten
v aqe
klachten
arLsen-
bezoek
N-score
ABV

NS- score
ABV

alqemene
tevredenheid
alqemene woon-
Lev redenhe id*f,
v e rhui s-
p I annen
idenLi fi-
katie etaoe
waarderi nq
kontakten
waarderi nq
qebruik hal

- .04 .78

- .00 .51

- .04 .11

+ -.OZ .)4

- .05 .81

+ .01 ,31

+ .09 .11

+ .08 .08

+ .25 <.O'l

+ . l0 <.01

+ .21 <.0'l

- .01 .r7

- .01 .58

- .06 .85

+ -. 01 .J9

- .08 ,92

+ .OZ .)9

+ .14 <.01

+ .10 .05

+ .24 < .01

+ .21 <.01

+ .09 .OB

- .o3 .69

- .o7 .64

- .05 ,83

- .04 .74

- .07 .89

+ .01 .27

- -.07 .16

+ .01 .tO

+ .18 <.01

+ .J7 <.01

+ .15 <.01

- .o3 .71

- .o3 .lo

- .04 .78

+ -.04 ,74

- .05 .81

+ .08 .O7

+ .11 .O2

- -.01 .10

+ .28 <.01

+ .21 <.01

+ .16 < .01

qekorriqeerd voor
ho uden

zie noot bij Label

Ieeftijd, qes.lachL

4.3

en aanweziqheid van kinderen in het hurs-
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Tabel 6.1b Parti.ële korrelaLies*
hulpkontakten met elf
in 1976 en 1977

en p-waarden voor leen- en
indikatoren van welbevinden

I eenk ont ak ten hulpkontakten

1916
res. r p

1971
res. r p

197 6
res. r p

1971
res, r p

somat i sc he
klachlen
v aqe
klachten
artsen-
bezoek
N-score
ABV

NS-score
ABV

a lqem e ne
t e v rede nhe.i d

alqemene woon-
Lev redenheid**
verhuis-
p I annen

identi fi-
katie etaqe
waarderi nq
kont akt e n

waarderinq
oebruik hal

-.04 .?1

.01 .69

.oJ .69

, 01 .55

.o5 .81

.00 ,41

-.01 ,63

,o2 .l8

,12 .01

,10 <.01

.17 <.01

+

+

+

+

+

t

01 ,56

04 ,19

02 .64

03 ,)1

01 .89

09 .Í)4

10 .ot

01 .88

23 <.01

28 <.01

14 <.01

+

+

04 .16

09 .96

09 .95

0t .73

ol .91

04 .18

03 .)9

01 .41

10 .ol

32 <.Ol

20 <.01

+

+

+

+

+ -.01 ,)9

- .00 .52

- .06 .85

+ -.01 .J1

- .01 .1)

+ .12 .Oz

+ .10 .Ol

+ .OZ ,i8

+ .28 < .0'l

+ .26 <.O1

+ .16 < .01

oekorriqeerd voor leeftijd, qeslacht en aanwezigheid van kinderen in heL hu-is-
houden

z.ie noot bi.j tabel 4.1

Door ons te beperken tot. de kontakten die men met de direkte
buren onderhoudt zijn we bij de anal-yse ln tabel 6.1a/b uitqe-
gaan van een specifieke vorm van kontakt in de woonomgeving.
Het is mogelijk dat het er eerder om gaat dat men binnen ruime-
re grenzen van de woonomgeving over voldoende kontakten be-
schikt. Voor de schakelflatbewoners zou zorn ruimere kontekst
bi,jvoorbeeld het eigen flatgebouw (de toren) kunnen zijn of het
hele complex van twaalf torens.
Blj deze anafy.se is uitgegaan van het aantal kontakten dat men

onderhoudt, terwijl het denkbaar is dat het er sfechts om gaat
daL men niet in sociaal isofement verkeert.Ook voor deze ver-
onderstelfing gelden de bovenstaande opmerkingen over de afba-
kening van de woonomgeving: misschien ervaart men pas dan soci-
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aal isofement wanneer men in de hele Loren of in het totale
schakelflatcomplex geen kontakten heeft.
De qeqevens dle ln het kader van het onderzoek wonen en gezond-

heid zijn verzameld (Danz & Lengkeek, 1919) maken het mogelijk
deze veronderstellingen nader te onderzoeken.

Eerst zal worden nagegaan in hoeverre het totaal aantal kontak-
ten en het aantal bezoekkontakten in de eigen toren en in het

hele schakelcomplex samenhangen met het welbevinden. 0ok nu zal
gebruik worden gemaakt van Partiële korrelaties.
Voordat wordt overgegaan tol de presentatie van deze gegevens

gaan we eerst nader ln op het. vóórkomen van kontakt.en voor deze

verschillende sektoren van de woonomgeving.

Het blijkt dat de qemiddelde bewoner in totaal binnen het scha-

kelflatcomplex met vier à vijf anderen kontakt heeft.
De onderstaande figuur laat zien dat slechts de helft daarvan

kontakt tussen bewoners van dezeffde verdieplng betreft.

Fig-uur 6..1 Verdeling van het totaal aantaf konlakten en van
bezoekkontakten naar drie niveaus van de woonomge-
ving (gemiddeld over '1916 en 1911)

TOTAAL KONTAKTE N

BEZOEKKONTAKTEN

tot.2.5
tot.4.5

[fTlT ErAGE

-ïroREN
E::::==:- NcoMPLEx

Voor de bezoekkontakten is het aandeel van de eigen etage nog

geringer. Van deze vorm van kontakt heeft iets minder dan 40?ó

plaaLs tussen etagegenoten.
Het blijkt dat men zlch bij het J-eggen van kontakten niet be-

perkt tot de bewoners van de eigen etage.

1?4
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De resuft.aten zijn weergegeven in tabel 6.Za/b. Specifieke i"n-

dLkatoren, die betrekking hebben op de waardering van de eigen
etage, blijven nu buiten beschouwing. Ter vergelijking worden
de gegevens tussen kontakten op de etage en welbevinden hier
opnieuw gepresenteerd.
De konklusie die we op basis van tabel 6.Za/b kunnen trekken,
luidt dat van een samenhang tussen het aantaf kontakten in de

woonomgeving en de algemene indikatoren van welbevinden geen

sprake is.

De tweede veronderst.elling luidde dat mensen die kontakten in
de woonomgeving geheel ontberen, een verhoogde kans lopen zj-ch
mlnder wel te bevinden.0p basis van de eerder gepresenteerde
gegevens is ook het bestaan van een re.latie tussen kontakt en

welbevinden in deze vorm al betrekkelijk onwaarschijnlijk. Toch

is, voor de volledigheld, ook een analyse uitgevoerd waarbij
bewoners meL en bewoners zonder kontakten in de woonomgeving
met efkaar zijn vergefeken. Voor wat de kontaktvariabelen be-
treft hebben we ons beperkt tot de bezoekkontakten. Het aant.al
mensen dat helemaal geen kontakt heeft is zo klein dat een ana-
lyse daarvan weinig zj-nvol is. In Label 6 .7 zijn de partië1e
korre.Iaties opgenomen tussen bezoekkontakten op de etage, in de

toren en in het schakelcomplex met de algemene indikatoren van

welbevinden.
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Ook wanneer geen aandacht wordt besteed aan het aantaf kontak-
ten, maar uitsluitend het onderscheid tussen mensen met en men-

sen zonder bezoekkontakten wordt gehanteerd, ontbreekt een ver-
band tussen kontakt en welbevinden in algemene zln. Voor de

speclfieke aspekten van we.Ibevinden: identi-fikatie en waarde-
ring kontakten op de etage worden op deze manier zelfs lagere
korrelaties gevonden (zie tabel 6.4).

Tabel 6.4 Partiiile korrefatj-es* en p-waarden voor bezoekkon-
t.akLen (aantal en ja,/nee) met twee indikatoren van
welbevinden in 1916 en 1911

* qekorriqeerd voor leeitijd, oeslacht en aanwezioheid van kinderen in het huis-
houden

6.7 Kontakt welbevinden en externe kondities

In de voorgaande paragraaf werd vastqesteld dat de veronder-
stelling dat er een verband bestaat Lussen kontakt in de woon-
omgeving en welbevinden afleen tot uitdrukking komt in zeer
specifieke indikatoren als waardering kontakten en identifika-
tie.
Er wordt wel- verondersteld dat sommige kategorieën bewoners
voor hun kontakten nadrukkelijker op de woonomgeving zijn aan-
gewezen dan anderen. Vooral- diegenen die weinig mobiel zijn en
aan de woning zijn gebonden (moeders met jonge kinderen, be-
jaarden) worden in die zin a.Is risicogroepen aangemerkt, omdat
zij het ontbreken van kontakten in de orngeving van de woning
niet of moeilijk e-Lders kunnen kompenseren.
In deze paragraaf, wordt het verband tussen kontakt en we-Lbevi,n-
den nader onderzocht voor zo'n risicogroep: vrouwen met kinde-
ren dj-e jonger zijn dan 6 jaar (tabel 6.5a/b), Bejaarden zj.jn

1976 1977

aantal konlakten kontakt
jalnee

rprp
aantal konlakten kont akl

.lal nee
rprp

idenLi iikatie
e Laqe

waarderi ng
kont-akten

.18 <.O1 .10 .Ín

.l7 < .o1 .25 <.O1

.28 <-O1 .21 <.O1

.2't <.o1 .25 <.O1
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in het Schakelflatcomplex zo schaars vertegenwoordigd, dat voor
deze groep een nadere analyse achterwege moet blijven.

Ult tabel 6.5a/b blijkt dat er ook voor vrouwen met kinderen
die jongere zijn dan 6 jaar, geen aanwijzingen bestaan dat ze

gezonder zijn naarmate zij met meer etagegenoten kontakt onder-
houden. Waar met indikatoren van gezondhei-d en neuroticisme re-
latief hoge korrefaties worden aangetroffen gaat het bijna
steeds om een richting die met de veronderstelling in strijd
is. Naarmate er meer kontakten zijn is er meer sprake van

klachten.

Tabel 6.5a Part-iële korrefaLiesx en p-waarden voor kontakten
totaal en bezoekkontakten met ë1f i.ndikatoren van
welbevinden in 1976 en 19771, vrouwen met kinderen
jonger dan 6 jaar

kont-aklen t-otaal be zoekkontakten

191 6
res. r p

1917
res. r p

191 6
res. r o

1911
res. r o

somati sche
klachten
vaqe
k lachten
artsen-
t:ezoek

N-score
ABV

NS-score
ABV

algemene
tev redenheid
alqemene woon-
tevredenheid**
v erhu i s-
p I annen

ident i fi -
katie eLaqe

waarder i nq
kontakten
waarder i nq
qebrui.k hal

- .06 .65

- ,13 .80

+ -.OJ .42

- .04 .61

+ -.?1 .O9

+ .01 ,42

- -.10 .62

+ .09 ,24

+ .J3 .O2

+ .50 <.O1

+ .28 .04

- .28 .94

- .04 .59

- .18 ,86

- .01 .>1

- .30 ,91

- -,15 .81

+ .18 .14

- -.10 .12

+ .06 .J6

+ .00 .50

+ ,O4 ,42

ot .61

04 .60

09 .11

19 .89

03 .56

07 .61

?4 ,22

1l .14

45 <.01

41 <.01

01 .31

+

+

+

+ -.01 .44

- .00 .50

- .08 .61

- .o3 ,59

- .06 .6J

+ .01 .42

+ .1tt ,21

- -.o9. .10

+ .2O .12

+ .22 .09

+ .09 .10

* qekorr-iqeerd voor leeftijd
+* zie noot bi.i tabeJ. 4.)
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Tabel 6.5b Partiéle korrefatiesx en p-waarden voor leen- en
hulpkontakten met elf indikatoren van wefbevinden
in 1916 en 19'7-7; vrouwen met kinderen ionger dan 6

j aar

IeenkonLakten hulokontakLen

197 6
res. r p

191 7
res. r p

191 6
res. r p

1917
res. r p

somatrsche
klachten
vaqe
klachten
artsen-
bezoek

N-score
ABV

NS- sco re
ABV

algemene
LevredenheÍd
alqemene woon-
tevredenheid**
verhuis-
plannen
identl f,i-
katie etaqe
waarderinq
kontakten
waarder i nq
qebruik hal

- .04 ,61

- .21 .91

- .14 .82

- .01 .68

+ -.09 .29

- -.05 ,62

+ .4? .08

+ .17 .14

+ ,46 <.01

+ ,48 <.0'l

+ .10 .26

+

+

04 .60

01 .48

14 ,19

o1 ,66

13 .71

14 .80

?2 .10

11 ,11

16 .17

27 .05

0l ,43

- .75 .94

_ )A gs

- .24 .94

- .05 .62

+ -.07 .)Z

_ )a q3

+ .45 .O-1

+ .OZ ,45

+ .)6 .O1

+ ,59 < .0'l

+ .14 .19

+ -.tt .tt

+ -.04 .42.

- ,14 .60

+ -.01 .4J

- ,11 .14

+ .01 .44

+ .'18 .15

+ .01 .48

+ .18 .Ol

+ .Jl .Ol

+ .16 .18

* qekorriqeerd voor leeítijd
** zie noot bi.j label 4.3

Ook voor deze groep geldt dat maar een beperkt dee-l- van de kon-

takten zich op de etage afspeelt.
De verhouding tussen kontakten op de etage, in de toren en in
het complex is zowef voor het totaal aant.al afs voor het aantal
bezoekkontakten naqenoeg qelijk aan die van de totale onder-

zoeksgroep ( zie figuur 6.1 ) .

In t-abel 6.6a/b worden voor de verschiflende sektoren van de

lvoonomgeving de partiële korrelatles tussen kontakt en wefbe-

vinden gegeven.

Ook wanneer de analyses worden uitgevoerd op de kontaktgegevens
die betrekking hebben op de andere niveaus van de woonomgeving
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(de toren en het hele complex), wordt hypoLhese e niet beves-
tigd. Waar korrelaLies relatief hoog zi.jn wijzen ze er bljna
zonder ulLzondering op dat meer kontakt samengaat met minder
gezondheid en meer neurot-iclsme. Dergelrjke resultaten worden
echter ulLsluitend in 1977 aangeLroff,en.

In de voorgaande paragraaf werd ook een analyse uitgevoerd
waarbij het aantal kontakten geen ro1 speelde. Daar werd nage-
gaan of mensen die géén bezoekkonlakten in de woonomgeving on-
derhouden, zich onderscheiden in welbevinden van bewoners die
we1 bezoekkontakten hebben met één of meer medebewoners. Een

dergelijke analyse is niet uitgevoerd op de groep vrouwen met

kinderen jonger dan 6 jaar. Niet al-leen is deze groep op zlch
al betrekkelijk klein (de analyses zijn tn 1916 gebaseerd op de

gegevens van 44 vrouwen, in 1977 op 18, zie ook bijlage VIII,
tabel 1), vrouwen die in het geheel geen bezoekkontakten hebben

komen maar sporadisch voor (in 1916 I vrouwen, in 1911 2).

Ook bij deze 'aan huis gebonden' vrouwen kan dus nieL worden
vastgesteld dat er een verband bestaat tussen het aantal kon-
takten, van wal voor soort ook, en het welbevinden.

6.4 Kontakt, wel-bevinden en persoonlijkheid

In de vorige paragraaf richtten wij ons op de betekenis van si-
Luat.ionele barrières bij het onderhouden van kontakt. Tot slot
gaan we nader in op de mogelijkheid dat faktoren dle met de

persoonlijkhej"d Le maken hebben een inLermediërende rof vervul--
len binnen de relatie kontakt - wefbevinden.
Nauta (1911), die signafeert dat aan psychologische determj-nan-
ten van burengedrag weinig aandacht is besteed, noemL a1s rele-
vante variabelen onder meer extraversie en sociabiliteit.
0nze verondersLelling is dat deze eigenschappen met name van

betekenis zijn blj de beleving van burenkontakt en daardoor het.

welbevinden beïnvloeden.
De gegevens die in IJsselstein zijn verzamefd maken het moge-

lijk deze veronderstelling te onderzoeken voor extraversie en

opvattingen over burenkontakt.. De laatstgenoemde variabel-e fun-
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geerde als een van de homogeniteitskenmerken, terwijl een ex-

traversieschaal deel uitmaakt van de ABV (Wilde , 196J) .

Voordat we overgaan tot het presenteren van gegevens ten aan-

zlen van de intermediërende rol van deze variabelen geven we

eerst enige informatie over de j.nvloed van deze variabelen op

de kontakten ze1f.

Tabel 6.7 Korrelatj-es en p-waarden van houdinq burenkontakt en
extraversie met vier indikatoren van burenkontakt in
1916 en 1971

houdinq burenkontakt ext-raversre

191 6

T p
1917

r p
191 6

r p
1911

r D

kontakten totaal
bezoekkontakten

leenkontakten

h u.I okont akt en

25 <.01

3) <.01

11 <,01

34 <.01

JO <.01

32 <.01

28 < .0',1

21 < .01

oJ .26

06 .12

08 .o7

14 < .01

02 .J9

00 .48

OJ .1/t

0l .J1

Uit de tabel bliikt dat er sprake is van een samenhang tussen
de houdi-ng die men heefL t.en aanzien van burenkontakt en het
aantal etagegenoten waarmee men kont.akt heeft. Naarmate de in-
stelling sociabefer is heeft men meer kontakten. Extraversie
heeft met het aantal kontakten nauwelijks ieLs te maken.

Al eerder wezen we erop dat er een discrepantie kan bestaan

Lussen wensen ten aanzien van het burenkonlakL en de realiteit.
(paragraaf 4.7). Uit de betreffende anaJ-yse bleek nieL dat een

dergelijke discrepantie systematisch van inv.Ioed ls op het we1-

bevlnden. Omdat deze analyse betrekking had op een gering aan-

tal respondenten, willen we dit nu voor de totale onderzoeks-
groep nagaan. We veronderstellen dat bewoners meL een sociabele
houding zich meer zullen welbevinden naarmate zij met meer eta-
gegenoten kontakt hebben. Bii bewoners met een gereserveerde
houding is het. aantaf wellicht minder belangrljk dan de aard

van het kontakt. Schouten (1967) acht 'we,lwi-lfende neutrali-
teitr het kenmerk van deze gereserveerde houding. Het elkaar
groeten, een praatje maken en het bieden van hulp in geval van

nood past heel goed binnen deze opvatLlng van burenkontakt.
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Over bezoekkont.akt merkt Schouten op dat bij heL rolgedrag van
de gereserveerde buur hoort "dat men ook bij de naaste buren
niet al te frekwent op visite gaatr' (p.68).
Er is al met al geen reden om voor mensen met een gereserveerde
houding ten opzichte van burenkontakt een verband te veronder-
steflen tussen het aantal etagegenot.en met wie zij kontakt heb-
ben en het we-Ibevinden. Ten behoeve van deze analyse is de on-
derzoeksgroep j-n elk van beide jaren in drieën gedeeld op basis
van opvattingen over burenkontakt. Voor elke groep zijn vervol-
gens partiële korrelaLies berekend tussen de vier kontaktmalen
en de indikatoren voor welbevinden.
Ook nu weer blijkt (zie tabellen 1 L/n 4 tn bljlage VII) dat
het aantal kontakLen voorname.Iijk in verband staat met die in-
dikatoren van wefbevinden die te maken hebben met de burensitu-
atie. Wel kan worden vastgesteld dat dat verband voor de socia-
befe bewoners bijna steeds het sterkst ls. Signifikant.e korre-
laLies Lussen het aantaf kont.akten enerzijds en gezondheid,
neuroticisme, algemene tevredenheid en algemene woontevreden-
heid anderzijds worden maar incidenteel aangetroffen.

Door mj-ddel- van een anal,oge procedure 1s nagegaan of extraverte
bewoners zlch prettiger voelen naarmat.e zij met meer medebewo-
ners op de etage kontakt hebben. 0p bas_is van de scores op de

extraversieschaal van de ABV (WlLde , 1963 ) werd de onderzoeks-
groep onderverdeeld j-n een groep Lntroverten, een middengroep
en de extraverten.
De partië1e korrelat.ies (zie bijlage VII, tabellen 5 L/n 8)
vertonen 1n grote lijnen een zelfde beeld: geen verband in de
veronderstelde richting met gezondheid, neuroticisme, algemene
tevredenheid en alqemene woontevredenheld.
In beide jaren wordt voor de extraverte groep een signifikant
verband gevonden tussen het aantal bezoekkont.akten en de NS-
score van de ABV. Naarmate zij meer van deze kontakten hebben,
ls er sprake van meer neuroticisme (r=.19 in 1976, r=.?? één
j aar J-ater ) .
De extravert.en onderscheiden zich verder doordat blj hen bijna
steeds de hoogste korrelaties worden gevonden tussen het aantal
kont.akten, van wat voor soort ook, èn waardering kontakt. èn

waardering gebruik van de gemeenschappelijk hal.
De relatie tussen het aanLal kont.akten en identifikatie 1s bij
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hen daarenteqen bijna steeds minder sterk dan bij de groep
op de exLraversieschaaf een middenpositie inneemt.

die

6.5 Samenvatting

In dit hoofdstuk zijn we nader ingegaan op een ander aspekt van
de sociale woonomgeving, te weten de kontakten dle zich daar-
binnen afspelen. Getoetst is de hypothese dat men zich meer zal
wefbevinden naarmate er met. meer buren kontakt wordt onderhou-
den.
Dat verband blljkt maar in beperkte mate aanwezig. De hypothese
wordt aIleen bevestigd voor die indikatoren van wefbevinden die
direkt betrekking hebben op de burensltuatie namelijk de mate
van identifikat.ie, de waarderlnq van de kontakten en de waarde-
ring van het gebruik van de gemeenschappelijke hal.
De hoogste korrelaties worden aangetroffen tussen de verschil-
lende kontaktindikatoren en de waardering van de kontakten. Ze

bewegen zieh zo rond .10. De variantie in die waardering wordt
dus maar voor een klein deel verklaard door het aantal kont.ak-
ten dat men heeft. Verwonderlijk is dat natuurlijk niet. Bewo-
ners kunnen juist zeer tevreden zijn omdat ze nauwelijks kon-
takt met hun buren hebben, terwijl mensen met vee.1 kontakten
ontevreden kunnen zljn over bijvoorbeeld de aard of de frekwen-
tie van de kontakten.
Voor de veronderstelling dat het aantal burenkontakten een po-
sitieve betekenis heeft voor de (geestelijke) gezondheid biedt
het materiaal echter geen enkele steun.
We opperden de mogelijkheid dat dit resultaat het qevolg is van
het feit dat de kontakten in de woonomgeving te nauw zijn afge-
grensd door af.leen te letten op kontakten tussen buren.
Voor de bewoners van de schakelflats werd vastgesteld dat maar
de helft van de kontakten in de woonomgeving bestond uit buren-
kontak ten.
Ook wanneer we de anal.yses uitvoeren voor het aantal kontakten
in de ruimere woonomgeving kan een relatie met (geestelijke)
gezondheid niet worden aangetoond. 0ok met algemene tevreden-
heid en de aJ-gemene woontevredenheid worden overwegend zeer 1a-
ge en meestal- niet signifikante korrelaties aangetroffen.
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Tot slot van deze benadering waarbij, voor de onderzoekgroep ln
zijn totalitej-t, de relatie tussen kontakt en wefbevinden werd

onderzocht, is een onderscheid gemaakt tussen bewoners dle geen

bezoekkonLakten onderhouden en mensen dle wel dergelijke kon-

takten met medebewoners hebben. Mensen die in de woonomgeving

in een relatief isolement verkeren blijken in welbevinden niet
te verschilfen van bewoners met bezoekkontakten, hoe de woonom-

qeving ook wordt afgebakend.

Aansfuitend ls nagegaan of sommige achtergrondkenmerken binnen

de relatie kontakt - welbevinden welllcht een intermediërende

ro1 spelen.
In eerste lnsLantie rlchtten wlj ons op faktoren die bepal-en in
hoeverre men voor zijn kontakten is aangewezen op de woonomge-

vj-ng. Mensen voor wie het lastig is zich buiten onmiddellijke
nabljheid van de woonomgeving te begeven hebben meer moeite het

gebrek aan kontakt elders te kompenseren. 0mdat wlj van menj-ng

zijn dat deze kondities gelden voor vrouwen met niet-school-
gaande kinderen zijn de analyses voor deze groep uitgevoerd.
00k voor hen luidt de konklusie dat het verband tussen kontakt

en (geeslelljke) gezondheid niet kan worden aangetoond.

Tot slot van dit hoofdstuk werd naqeqaan of kenmerken in de

persoonlijkheid van invloed zijn op het verband tussen kon+,akt

en welbevinden. Daarbii 1s aandacht besteed aan de mate van ex-

traversie en aan de opvattingen die men erop na hield over bu-

renkontakt.
Onze veronderstelling was dat extraverten en mensen met een po-

sitieve houding ten aanzien van burenkontakt zich prettiger
zulfen voefen naarmate zij met meer buren kontakt onderhouden.

De analyses wijzen uit dat ook voor extraverten en mensen met

een socj-abele houdinq over burenkontakt een verband tussen het

aantal burenkontakten en gezondheid/neuroticisme ontbreekt.
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1. SAMENVATTING EN DISKUSSIE

7.1 Samenvatting

In dit onderzoek is nagegaan of de sociale aspekten van de

woonsituatie van invloed zijn op het. welbevinden. Voor wat die
socj-ale aspekten belreft hebben wij ons gericht op de bewoners-
samenstefling en de kontakten tussen buren.

0ok bij het onderzoeken van hel belang van de bewonerssamen-

steJ.ling hebben wij ons bepaald tot de burensltuatle. Vrij al-
gemeen wordt aangenonren dat op dat niveau van de woonomgeving

een homogene bewonerssamenstelling de beste kondities bj-edt
voor wefbevinden van de bewoners. Tussen mensen die rgelijk-
soortig' zijn zou men zich meer thuisvoelen. Daarnaast zou de

kans op strijdige belangen en daaruit. voortvfoeiende konf,likten
en wrijvingen ln dat geval minder groot. zijnl de kans op posi-
t.ieve burenverhoudingen zou toenemen, doordat de bewoners het
gedrag van hun buren dan beter kunnen voorspellen. Daarmee -is

men tot op zekere hoogte in staat te voorkomen dat men zijn me-

debewoners tegen de haren instrijkL.

De gekozen onderzoekslokatie, het Schakel-flatcomplex ln IJssel-
stein biedt voor een dergelljke vraagstelling ultstekende moge-

1j-jkheden. De afbakening van burensltuaties is daar ondubbel-
zinnlg mogelljk doordat per verdieping steeds vijf wonlngen
rond een gemeenschappelijke haJ- zijn gesitueerd. Deze si,tuatie
komt ln het Schakelflat.complex ruim 70 maaf voor.

0m de homogeniteit te bepalen j-s de posj-tie dle het individu
inneemt te mldden van de buren als uitqangspunt genomen. We on-
derschej-den i.n de hier bestudeerde burensit.uatle, waarin vijf
huishoudens buren zijn, drie homogeniteitsposities.
Maakt de responde.nt deel uit van dezelfde kategorle afs tenmin-
ste twee andere etagebewoners dan noemen we zijn homogeniteiLs-
positie dominant. Aan een respondent die verschilt van zo'n do-
minante groep van tenminste drie andere bewoners wordl een af-
wijkende posltie t.oegekend. Is er tenslotte sprake van een si-
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tuatie waarblj hooguit twee bewoners een kenmerk delen, dan

noemen we de positie van a1le respondenten op het betreffende
kenmerk neutraal.

De hypothesen die over de invloed van homogeniteitsposities op

wel-bevinden en kontakt zljn geformuleerd, hebben uitsluitend
betrekking op de dominante en afwijkende posj"ties. In die hypo-
thesen is de verwachting neergelegd dat mensen met een dominan-

te positie zich meer zullen welbevinden en met meer etagegeno-
ten kontakt zullen onderhouden dan bewoners met een afwijkende
positie. De veronderstelllng dat homogenitèit van buren het
welbevinden positief beïnvloedt is nagegaan voor negen kenmer-

ken. Vier van die kenmerken zijn demografisch van aard (leef-
tijd, aanwezigheld en leeftijd van kinderen in het huishouden,
samenfevingsverband en sociaal,-ekonomisch niveau). De overlge
vijf worden gevormd door opvattingen die in het rverkeer' tus-
sen buren van belang worden geacht (opvattingen over kinderop-
voeding, ro1 van de vrouw, burenkontakt, fatsoen en gebruik van

de gemeenschappelijke hal).

0ok voor kombinaties van kenmerken zijn hypothesen geformu-

leerd. Nagegaan is of, de kumulatie van posities die men op een

aantal kenmerken in kombinatie inneemt de var-iant.ie in welbe-
vinden en burenkontakt kan verkfaren. De vraag die daarbij aan

de orde is betreft uit.eraard welke kombinaties van kenmerken

zinvol- zijn. In de literatuur over homogeniteit ontbreken rede-
lijk onderbouwde suggesties om kenmerken te kombineren. Daarom

is gekozen voor de globale benadering dle tot uitdrukk-ing komt

in de hypothese dat men zich meer welbevindt en met meer buren
kontakt heeft naarmate men op meer kenmetken een dominante en

op minder een afwijkende posit.ie inneemt. Deze hypothese is ge-

toetst voor de optelli.nq van de positj-es op demografische ken-
merken, op opvattinqen en op het totaaL van de negen kenmerken.

De afwijkende homogenitej.tspositie is daarnaast onderwerp ge-

weest van een reeks exploraties. Nagegaan i-s daarbij of de

richting en de grootte van het afwijken op weJ-bevinden en kon-
takt van inv.Ioed zijn. Exploratieve analyses zijn ook uitge-
voerd over de betekenis van de neutra-l,e posiLle, posities die
zijn toegekend op etages met een meer heterogene opbouw. Deze
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laatste exploraties hebben zowel betrekking op de enkeJ.voudige

als op de samengestelde kenmerken.

Het welbevinden is in dit onderzoek vastgesteld door middel van

elf lndlkatoren die Le maken hebben met ervaren gezondheid,
neuroLicisme, tevredenheid met (aspekten van) de woonsituatie
en identif,ikatie.
Bij de kontakten met de buren is onderscheid gemaakt tussen het
tolaal aantal buren waarmee men kontakt heeft, het aantaf buren
waarmee men bezoeken uitwlsselt, het aantal leenkontakten en

het aantal hulpkontakt.en.

De relatie tussen de homogeniteitsposities enerzijds en welbe-
vinden en konlakt anderzijds is tweemaa.I onderzocht. De eerste
keer op basls van de gegevens die na gemiddeld anderhalf jaar
bewoning verzame-l-d zijn, de tweede maal op die van een jaar fa-
ter. Omdat zich zowel veranderingen voordoen - ten gevolge van

verhuizingen - in de bewonerssamenstefling als in de kenmerken
van de bewoners zelf, zijn ook de homogeniteitsposities voor
deze twee momenLen apart bepaald.

0m tot acceptatie van de hypothesen over te gaan stelden wj.j
als eis dat tussen dominanten en afwijkers bij beide metingen
in de veronderstelde richting verschj-llen moesten worden aange-
troffen waarvan de kans daL ze aan toeva-l- konden worden toege-
schreven beperkt is. 0p basis van deze eis moeten de hypothesen
die over de betekenis van homogeniteitsposities op afzonderlij-
ke kenmerken zijn opgesteld, bijna allemaal worden verworpen.
SJ.echts bij een van de negen kenmerken werd tussen dominanten
en afwijkers een - i-n de tijd konsistent - vofdoende verschil
in welbevinden aangetrof,fen dat met de verwachtingen in over-
eenstemming was. DominanLen op het kenmerk sociaal-ekonomisch
niveau zijn ml"nder neurotisch dan aflwijkers.

Ook de hypothesen die betrekking hebben op de samengestelde ho-
mogeniteitskenmerken ontvangen nauweJ.ijks steun: van de elf i-n-
dikatoren van welbevinden bleek er geen één - in de tljd kon-
sistent - op de door ons veronderstelde wijze, met deze kumula-
tie van posities op gekombineerde kenmerken in verband Le

staan. Voor kontakt zijn de uitkomsLen nagenoeg gelijk. Een
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uitzondering moet worden vermeld. In bei.de jaren bestaat een

signifikante samenhang tussen het aant.al afwijkende posities op

opvattingen en het aantal kontakten dat men in totaal met de

buren heeft. Zoals blijkt uit de korrelaties (respektievelijk
r=.09 en r=.'17), gaat het echter om een zwakke samenhang. Voor
de overige incidentele signifikante uitkomsten geldt dat ze on-
geveer even vaak de hypothese ondersteunen als ermee j-n strijd
zijn.

Opmerkelijk aan de uitkomsten van de analyses van enkelvoudige
homogeniteitskenmerken voor de kontaktindikatoren j-s dat in
19ll een groot aantaf signifikante result.alen wordt gevonden,
en dat deze, wanneer we ons beperken tot homogeniteitskenmerken
die gebaseerd zijn op opvattingen, de hypothese zonder uitzon-
derj-ng ondersteunen. Deze bevinding zou erop kunnen wijzen dat
opvattingen pas na verloop van tljd een rol gaan spelen in kon-
takten tussen buren. Er is tijd nodig om te ont.dekken wat voor
opvattingen de etagegenoten erop na houden terwijl bovendj-en
een aantal- opvattingen niet via zichtbaar gedrag waarneembaar
is. Voor het signaleren van verschillen in die opvattingen is
kontakt. een voorwaarde. Dat aan de resultaten dergelijke pro-
ces$en ten grondslag llgEen kan echter op basis van onze gege-
vens, die gebaseerd zijn op onderzoeksgroepen dle maar gedeel-
telijk uit dezelfde respondenten zijn opgebouwd, nieL zonder
meer worden gekonkludeerd.

Van de verschi.Ifende homogenj-teitskenmerken is de rol van de

houding ten opzichte van burenkontakt nog het meest opvallend.
Waar het gaat. om wel-bevinden vinden we hier voornamefijk uit-
komsten die met onze verwachtingen overeenkomen, terwijl derge-
}ijke resuLt.at.en, ook al betreft het andere indi-katoren, zowef
in 1916 als in 19-71 worden aangetroffen. Ook bij de analyse van

de kontaktgegevens onderscheidt zich de rol- van di-t homogeni-
teitskenmerk. Nu echter doordat si.gnifikante analyse-uitkomsten
in beide jaren geheel ontbreken. In deze opvatting komt tot
uitdrukking hoe men burenkontakten bij voorkeur zou willen la-
ten verlopen. Een dominante groep die een gereserveerde houding
gemeen heeft onderhoudt minder kontakten dan dominanten die so-
ciabel zijn. De gevoJ-gen van een afwijkende homogeniteitsposi--
ti-e op dit kenmerk zullen vermoedelijk eerder tot uj-tdrukkinq
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komen in een discrepantie tussen het gewenste aanta] kontakten

en het aantal dat men in werkelijkheid heef,t. De exploratieve
analyse wees uit dat een dergelijke discrepantie lijkt te be-

staan b_ij afwijkers die ln houding burenkontakt relatief grote

versch.illen vert.onen met de op dat kenmerk dominante groep.

Zijn de verschiflen klein dan lijkt zo'n discrepanLie te ont-
breken. Deze resulLaLen zijn echter gebaseerd op de gegevens

van een beLrekkelijk kleln aantal- respondenLen terwijl boven-

dien de vragen die zijn gesteld om de houding ten aanzien van

burenkontakt te bepalen i"n fej-te geen instrument vormen om het

gewenste aant.al kontakten Le meten. De uitkomsLen van deze ex-
ploratie maken het overigens wel wat aannemelijker dat er een

relatie bestaat Lussen de homogeniteitsposities op het kenmerk

burenkontakL en welbevinden, ook al zijn de resu-l-taten van de

betreffende analyses op zich niet voldoende overtuigend om de

gef,ormuleerde hypothese Le accepLeren.

Toch is het denkbaar dat overeenkomst naar opvattingen onder

bepaalde konditles in belang toeneemt. Een aanwijzing hiervoor
wordt gevormd door de result.aten van een analyse waarbij al-leen

voor bewoners van etages waar kinderen voorkomen werd nagegaan

of er verschillen bestaan tussen dominanLen en afwijkers naar

opvattingen over kinderopvoeding. Onder deze kondities zijn de

verschiflen in kontakt niet all-een groter, ze blijken daarnaast
voor een aantal kontaktlndikatoren betrekkelijk stabiel.

SamenvaLtend, de bewonerssamenstelling binnen een buren situa-
tie is niet systematisch van invloed op het welbevinden en de

konLakten die daarbinnen bestaan. Het maakt in ieder geval niet
uit of men binnen een burensituatie in een afwl-jkende positie
verkeert of dat men daarbj-nnen tot een dominante groep behoort.
Die konklusie volgt zowef uit een analyse van homogeniteitspo-
sit.ies op enkelvoudj-ge kenmerken als uit een analyse van kumu-

latleve posities op samengesLelde kenmerken.

Vervolgens zijn we nader ingegaan op het andere aspekt van de

sociale woonomgeving, te weten de kontakten die zich daarbinnen
afspelen. Getoetst werd de hypothese dat men zich meer zal wef-
bevinden naarmate er met meer buren kontakt wordt onderhouden.

Dit verband bl-eek maar in beperkte zin aanwezig. De hypothese
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werd alleen bevestigd voor die indikatoren van wefbevinden die
direkt beLrekking hebben op de burensltuati-e, namelijk de mate
van ldentifikatie, de waardering van de kontakten en de waarde-
ring van het gebrulk van de gemeenschappelijke hal. De hoogste
korrelaties worden aanget.roffen Lussen de verschillende kon-
taktindikatoren en de waardering van de kontakten. Ze bewegen
ztch zo rond .10. De waarderi.ng van kontakten wordt dus maar .in
beperkt mate verklaard door het aantal kontakten dat. men heeft.
Verwonderl-ljk is dat niet. Bewoners kunnen juist zeer tevreden
zijn omdat ze nauwe.lijks kontakt met hun buren hebben, terwijl
mensen met. veel kontakten ontevreden kunnen zijn over bijvoor-
beeld de aard of frekwenLie van de kontakten.
Voor de veronderstellj.ng dat het aanLal- burenkontakten een po-
sitieve betekenis heeft voor de (geestelijke) gezondhei.d biedt
heL materiaal echter geen enkele sLeun.

We opperden de mogelijkheid dat dit resultaat het gevolg was

van het feit dat de kontakten in de woonomgevi-ng te nauw waren
afgegrensd door al-l-een kontakten tussen buren in aanmerking te
nemen. Voor de bewoners van de schakelflat.s werd vastgesteld
dat maar de helft van de kontakten in de woonomgeving bestond
uit burenkontakten.0ok wanneer we de ana.l-yses uj.tvoeren voor
het aantal kontakten in de ruimere woonomgeving kan een relatie
met (geestelijke) gezondheid niet worden aangetoond. Tot slot
van deze benadering waarbij, voor de onderzoeksgroep in zijn
totaliteit, de relat.ie tussen kontakt en wel-bevj.nden werd on-
derzocht, is een onderschej.d gemaakt tussen bewoners die hele-
maal geen bezoekkont.akten onderhouden en mensen die dergelijke
kontakten met medebewoners wel hebben. Zrj die in de woonomge-
ving in een relatief isolement verkeren, blijken in gezondheid
niet te versehillen van bewoners met diepgaande kontakten, hoe
de woonomgeving ook wordt afgebakend.

Aansluitend i-s nagegaan of sommige achtergrondkenmerken binnen
de rel-atie kontakt - welbevinden wellicht een intermediërende
rol spelen. In eerste instantie bepaalden wij ons tot faktoren
die bepalen in hoeverre men voor zi-jn kontakten is aangewezen
op de woonomgevlng. Mensen voor wie het lastig is zich buj.ten
de woonomgeving te begeven kunnen minder eenvoudj-g het gebrek
aan kontakt elders kompenseren. 0mdat wij van mening waren dat
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deze kondities gelden voor vrouwen met niet-sehoolgaande kinde-
ren zijn de analyses voor deze groep uitgevoerd. Tot slot werd

nagegaan of kenmerken in de persoonlijkheid van invLoed zljn op

het verband tussen kontakt en welbevinden.
Daarbi-j is aandacht besteed aan de mate van extraversie en aan

de opvattingen die men over burenkontakt heef,t.
Onze veronderstelling was dat extraverlen en mensen met een po-
sitieve houding ten aanzien van burenkontakt zj,ch prettiger
voel-en naarmate zij met meer buren kontakt onderhouden.
De analyses wijzen echter uit dat ook voor dergelj-jke katego-
rieën een verband tussen heL aant.aL burenkontakten en gezond-

heid,/neurotieisme ontbreekt.

1.2 Diskussi-e

Zoa-Is blijkt uit de hiervoor gegeven samenvatLing, moeten bijna
alle uitwerkingen van de geformuleerde hypothesen worden ver-
worpen. Ter afsluiting willen we nader ingaan op de vraag in
hoeverre dit resultaat de konsekwentj.e kan zijn van de wijze
waarop wij dit onderzoek hebben inqericht. We zullen daarbij
eerst aandacht besteden aan de onderzoekslokatie en de samen-

stelling van de onderzoeksgroepen. Daarna worden de operationa-
lisaties geëvalueerd. We beslulten met enige overwegingen ten
aanzien van de toetsingsprocedure.

1.2.1 De onderzoekslokatie

Een onderzoek naar de betekenis van homogeniteitsposities
vraagt om een onderzoeks.Iokatie waarbij burensituaties af te
grenzen zijn die ook voor de bewoners betekenis hebben. De eta-
ges van het Schakelflatcomplex zijn in dat opzicht zeet ade-
kwaat. Het is zeer waarschijnlljk dat de bewoners hun etagege-
noten aLs buren beschouwen.
Aan de andere kant is het echter voor de bewoners betrekkelijk
lastig om hun etagegenoten te Leren kunnen. De architekt heeft
de woni.ngen zelf zo wil-l-en ontwerpen dat men, eenmaal. binnen,
zo weinig mogelijk met de buren gekonfronteerd zou worden. De
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zo weinig mogelijk met de buren gekonfronteerd zou worden. De

gemeenschappelijke hal" zou voldoende mogelijkheden bieden voor
ontmoet.lngen tussen buren.
Deze gedachtegang heeft in het onLwerp geleid tot een betrekke-
Ii-jk strikte schelding tussen woning en hal. Staande op de ge-
meenschappeli-jk hal ziet men alfeen vijf identieke voordeuren.
Er is geen enkele aanwijzing omtrent het- soort. mensen dat in de

flat.s woont. Eengezinswon.ingen en zells galerijí1ats verschaf-
fen in dat opzlcht vee.I meer j-nformatie. We achten heL waar-
schijnlijk dat juist zi-chtbare symbolen een rol spelen bij het
inschatten van overeenkomstlgheid tussen bewoners. Daarnaast
heeft de gemeenschappelljke ha1, zoals blijkt uit de onder-
zoeksgegevens (Danz & Lengkeek, 1919), a1s plek voor ontmoeting
en gemeenschappelijke aktiviteiten van buren waarschijnlijk me-

de ten gevolge van de specifieke opbouw van de populaLi.e slecht
ge funktioneerd.

1.2.2 De bewoners

Bij de beschrijvlng van de onderzoekspopuJ-atie j-n hoofdstuk l
kwam duidelijk naar voren daL we te maken hebben met een een-
zJ-jdige opbouw. Voor een onderzoek naar de betekeni-s van over-
eenkomsten en verschi"llen tussen burien is een evenwichtiger be-
volklngsopbouw meer geschikt.. De kans dat er daar verschilfen
kunnen worden aangetroffen is dan groter, terwijl ook de kans

op het. aantreffen van grote versch-illen toeneemt. Vooral het
feit dat er zo weinig kinderen in het Schakelflatcomplex wonen,
beperkt de generaliseerbaarheid van dit onderzoek.
Veef vrouwen b1j-jken een baan buitenshuis te hebben. fen konse-
kwentj.e daarvan is dat in veel, van de flats overdag niemand
aanwezig is. Voor degenen die geen baan hebben beperkt dit de

mogelijkheden tot kontakt. De werkende vrouwen hebben minder
tijd om met de andere bewoners om te gaan.

7 .2.1 Welbevinden

In di-t onderzoek
graadmeter zouden
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te onderscheiden in vijf indikatoren die bedoeld zijn om een

beeld te krijgen van de mate waarin men zich prettig voelt in
zijn woonsituatle en een aantal niet-speci-fieke indikatoren:
gezondheid, neuroLicisme en algemene tevredenheid. Zoals bliikt
uit de korrel-aties (zie bijlage IV, tabel l) geldt voor alle
lndikatoren dat er in de loop van een jaar veranderingen optre-
den. Het meest stabiel blijken de gezondheldsgegevens te zijn
.(r=t.70). Zelfs over een periode van tweeëneenhalf jaar liggen
de korrelatie nog rond.60.Over die periode is de NS-score van

de ABV, neuroticisme tot uitdrukking komend in lichamelijke
klachten het mj-nst aan schommelingen onderhevig (r=.11).
De konsistenLie van de algemene tevredenheid en de indikatoren
die zich richten op het welbevlnden in de woonomgeving is be-
duidend geringer (r=t.50).

Een interpretatie van de hoogte van dergelljke korrelatles is
niet eenvoudig. Van alle indj"katoren veronderst.elfen we daL ze

beïnvloed kunnen worden door de (sociale) woonsit.uaLie waarin
respondenten vetkeren. Van alle indikatoren kan vasLgesteld
worden dat. ze veranderen, ook a1 is het niet duidelljk waar-
door. Voor een deel zu1len de schomme-Iingen een konsekwentie
zijn van de meetbet.rouwbaarheid van de indikatoren.
Uiteraard kunnen we deze korrelaties niet opvatten als de meet-
beLrouwbaarheldscoëfficient van de verschlfl-ende i-nsLrumenten.
Daarvoor i.s de interval tussen de meti-ngen veel te groot (zie
bijvoorbeeld De Groot , 1966). Over de betrouwbaarheid van de

instrumenLen kunnen we dan ook geen uitspraken doen (voor de

betrouwbaarhej-d van de ABV, zie Wi1de, 1961).

Vooral voor veranderingen in waardering van (aspekten van) de

woonsltuatie kunnen talloze verklar:-nqen worden aangevoerd. Er

kunnen veranderlngen optreden waardoor de woonsituatie meer of
mj"nder adekwaat wordt (veranderingen in gezinssamenste1J-ing,
verandering van werkadres, bijvoorbeeld). Sommige positieve zo-
wel als negatieve aspekten van de woonsituati-e zullen pas na

verloop van tljd opval1en.

Veranderingen in de tijd komen ook aan het licht wanneer

kijken naar de mate van samenhang tussen de elf variabefen
de verschill-ende meetmomenLen (zie bijlage IV, tabel 2).

WE

op
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Vooraf de samenhang tussen de vijf gezondheidsindikatoren is
hoog. Er valt bovendien een tendens waar te nemen dat die sa-
menhang in de tijd sLerker wordt. Tussen de indikatoren dle met

de woonsituatie te maken hebben is de samenhang minder sterk.
Een samenhang van deze indikaLoren met gezondheid ontbreekt
echter geheel.
Algemene tevredenheid korreleert het hoogst (p=t.15) met ge-
zondheid en met de algemene woontevredenheid. De aJ-gemene woon-
tevredenheid korreleert met het merendeel- van de gezondheidsin-
dikatoren sj-gnifikant, maar toch j.n de meeste gevallen beduj.-
dend lager dan de algemene Levredenheld.
Opvallend is dat deze korrelaties 1n de tijd lager worden ter-
wijl de samenhang van de al-gemene woontevredenheid met de ge-
zondheld juist toeneemt. Dit zou erop kunnen wijzen dat de be-
tekenis van de woonsituatie voor het welbevinden in meer alge-
mene termen afneemt.

7 .2.4 Kontakt

In dit onderzoek heeft het aksent gelegen op het aantal buren
waarmee men kontakt onderhoudt. Daarbij werd een onderscheid
gemaakt tussen het totaal aantal buren met kontakten, het aan-
tal buren waarmee men bezoeken uitwisselde en/of waarmee men

uitging, leenkontakten en hulpkontakten. Zoals we zagen blijken
deze verschil-lende indi.katoren maar beperkt van invloed op het
welbevi.nden. Zelfs de waardering van de kontakten met de buren
werd hierdoor maar i.n beperkte mate verkfaard. Het verdient ze-
ker aanbeveling om meer aandacht te besteden aan de 'kwaliteit'
van de kontakten. Het. lijkt niet uitgesJ.ot.en dat op een derge-
lijke wijze de relatie tussen kontakt en welbevinden en weL-
licht ook die Lussen homogeniteit en kontakt wel zou kunnen
worden aangetoond.

7 .2.5 Ps-lergggri!qr!:hsuerle!

Een van de opvalJ.endste konklusies was dat er bi-j geen van de

negen homogeniteitskenmerken konsistente verschill-en konden
worden aangetoond tussen dominanten en afwijkers. Homogeniteit
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lijkt op het niveau van buren geen ro1 van betekenis te spe-
len. Natuurli-jk bestaat de mogelijkheid dat een refevant ken-
merk in het onderzoek buiten beschouwing is gebleven of dat de

kenmerken niet adekwaat zijn geoperationaliseerd.
Ook is het denkbaar dat de niveaus,/intervaLlen te ruim zijn ge-

kozen. Toch lijkt de konslatering dat het onmogelijk is op een

betrekkelijk eenvoudige wijze door een zorgvuldi.ge toewi.jzing
van worringen het welbevinden van de bewoners te bevorderen wel
ge rechtvaardi. gd .

1 .2.6 les!:ilgepl999g!I9

Wanneer we de toets-ingsresultaten overzien dan is het opval-
1end, zeker waar het de homogenit.eitshypothesen betreft, dat er
aanmerkelijke verschillen bestaan tussen de beide metingen.0p
basis daarvan moesten wij op grote schaal overgaan tot het ver-
werpen van de geformuleerde hypothesen.
Toch moeten we de mogelijkheid open 1aten, dat de resul-taten
wel degelijk de neerslag zi.jn van het dynamische karakter van

het woonproces. De resultaten tonen aan dat het uiterst riskant
is om op basis van een eenmalige meting uitspraken te doen over
de i-nvloed van (onderdelen van) de woonsituatie. Er doen zich
in de tj-jd belangrijke verschuivlngen voor.
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SUMMARY

The aim of this survey was to study whether social aspects of
the living situation - more specifically, the aspecLs 't'enant
mix'and'contacts between neighbours' - could be found to àf-
fect a sense of well-being.

In order to study the lmportance of the aspect. 'tenant mix' ,

the neighbour s.itualion, again, was taken as a starLing-point.
IL is generally accepted that as far as the living environmenL

is concerned, a homogeneous tenant mix of,fers the best con-

drtions for promoling a sense of well-being among res-idents.
People are said Lo feel more at home with neighbours'of their
own k-ind', a siLuaLion which is betieved Lo invofve a fesser
risk of clashing interests, and consequently, of conflicts and

frict.ion. FurLhermore, the possibility of posl'tive relaLions
among neighbours developing would increase, since one would be

in a better position Lo predict the behaviour of, those consti-
tuting the various neighbour situat.ions. Thus 1t should be

possible, to a certain extent, to avoid annoying one's fellow
tenants.

The complex of flats at IJsselstein selected for the survey

ideally suited lts purposes irr thaL the floor pJ-an of flve
flats per floor grouped around a communal hall (a pattern re-
peated more than 70 times) offers a unique possibility of, de-

fining the various neighbour situations.

In order to determine the degree of homogeneity in this set-
Ling, the position of the individuaf in re-IaLion to his fellow
ffoor-occupants was taken as a sLarting-polnL. In the setting
studied, j-n which there are fj-ve adjacent households, three
types of homogeneity have been distinguished:
1. a dominant lype, referring to a situation in which re-

spondents belonged to the same category as at least two

others on their floor;

151



?

j

a deviant type, referring to a situation in whlch respon-
dents dj.ffered from such a dominarrt group (consisting of
aL .Ieast Lhree others ) ;
a neutral type, referring t.o a situation in which at most
two persons living on the same floor shared a certain
characteristic.

The hypotheses formulated about the effect of type of homogen-
eity on rsense of well-being' and 'contacts wiLh nelghbours'
excl-usj-vefy refer t,o the dominant and devlant types. They start
from the assumption that people belonging to the dominant type
of homogeneity (the 'dominants') will experience a higher sense
of well-being and have more contacts with fe1low ffoor-occu-
pants than t.he 'deviant.s'. Thls assumption was studied for nine
characteri,stics. Four of them were demographic ones (age, pres-
ence and age of children in the household, type of household,
and socio-economic status), the remaining five al.l had Lo do
with vi.ews considered important with regard to communj-cation
between neighbours (children's upbringing, the rofe of women,
contacts bet.ween neighbours, decent behaviour, and the use of
the communal ha]1).

Next it was studied whether a cumulation of scores for a number
of characteristics combined would expJ.ain the variance in weLl-
being and cont.acts with neighbours. The crucial question here,
of course, is whi.ch combinat.ions of characterist.ics may be con-
sidered meaningful. In the liLerature on homogeneity reasonably
wellfounded suggestions for Lhe selection of characteristics
proved to be lacking. For this reason, a more general- approach
was adopted, finding expression i.n the hypothesis thaL tenants'
sense of well-being and contacts wi-th neigbours woul-d increase
wiLh an increasing number of dominant scores and a decreasing
number of deviant. ones. This hypoLhesis was test.ed for the sum
of Lhe scores for Lhe demographic characterist.ics.

Iwo exploratory sLudies were carried ouL on the subject of
hoinogeneity. |,{ith regard to Lhe characLeristics '"gu' ,

'socio-economic sLatus' and the five views, speciaJ. at.tenLion
was paid Lo the group of deviants, as we t.ried to answer t.he
following quesLi-ons: 1. does i.t mat.Ler whether the deviance
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pertains to the upper or l-ower end of the scale , and Z. does it
matter whether the deviance is large or small. A seccnd series
of exploratory analyses focussed on respondents belonging to
the group of 'neutra_Is', i.e. people Iiving on floors with a
heterogeneous Lenant rnix, to see whether t.he results obt.ained
for them would differ from those relating Lo the groups of
dominants and dev-iants.

For the purpose of this study, 'well--being' has been defined i.n
terms of, health, neuroticism, sat.isfaction with (aspects of)
the living environment, and identification, involving a total
of eleven indicators. Four indi.cators of contact were invo.Ived.

The relationship between homogeneity on Lhe one hand and 'weff-
being'and'contacts'on the other was studied twice, the fi.rst
tlme based on data collected tn 1916 - i.e. after respondents
had been ]i-v-ing in the flat complex for eighteen months on av-
eraEe - and the second time based on data collected one year
fater. Because of the frequent remova.ls which took place and
the consequent. changes in t.enant mix and tenant character-
istics, the homogeneit.y types were determined separately for
both studies.

The hypot.heses were considered valid if, for bot.h studies, dif_
f,erences between domlnants and deviants were observed, whereby
the factor'chance'coufd be rated as limited.0n the basis of
this criLerion we hac to reject virtually ar.r the hypotheses
about the effect of homogeneity types on the caracterist ics
mentioned earlier. For only one of the nine characterist.ics a
significant difference, and one Lhat did not change wlth time,
between dominants and deviant.s was found: amonll respondents of
equal soci-o-eccnomic status, Lhe dominants proved to be _Less
neurotic than t.he deviants.

As f,ar as the compound characteristics were concerned a - time-
consistent - relationship of the kind -indicated above could not
be proved for any of the indicators of well-being. we did find
a number of non-recurrent, significant results supporting the
hypothesis, but as soon as we applied the crlterlon of tlme
consistency some of these correlations turned out to be at com-
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plete variance with j.t. For the indicators of contact, the re-
sults were virLually identical. 0ne except.ion is worth mention-
j-ng here, Lhough. For boLh Lhe 1916 en 19ll data, a significant
relationshJ.p was found Lo exist. between t.he number of deviant

scores for'views'and the total number of conLacts with neigh-

bours. As can be seen from the correl-aLions in question, 'O9

and .'17 respectively, the relationship was not very pronounced'

A remarkable aspect of, the observations made for the various

contact indicators is Lhal rn 1911 a J-arge number of, signifi-
cant results was found which, at least in as far as the hom-

ogeneity types pertaining to at.Litudes were concerned, in-
variably supported Lhe hypot.heses. This might be an indication
of the fact that people's views only begln to affect contacts

between neighbours after a certain period of time. To find out

what views are held by one's feflow ffoor-occupants takes time,
and besides, a number of v-iews cannot be learnt by observing

visible forms of conduct. In order to find out about differ-
ences in views, contact is essential. However, from our data,

based as Lhey are on groups that t,^tere only partJ-y made up of
the same respondents, t.he conclusion may not be drawn that the

results are indeed based on such processes as the ones de-

scribed here.

Another resuft was that the role of Lhe characteristic 'views
on contacls with neighbours'was found to be strikingly in re-
latj-on to respondents'sense of well-being. Most of t-he find-
ings in this respect corresponded with our expectati-ons, both

for the 1916 and 1977 daLa, though different. indicators were

involved. An analysis focussing on the aspecl 'contacts wiLh

neighbours' afso revealed the strikinq position taken by this
characteristic: the complete absence of significant resul-ts for
both years under study. what people wish Lo express here is how

they preier contacts amonq nelghbours to be. Thus, a group of,

dominants who share a certain reserve in this respecL was found

to have fewer contacts with neighbours than dominants having no

such attitude. The consequences of a difference in homogeneity

scores in relation to the characteristic 'views' are 1ike1y to
find expression, first and foremost, in a discrepancy between

the act.ual and the desired number of contacts. An exploratory
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analysis revealed t.hat such a discrepancy seems to exist for
deviants who, compared wiLh the group of dominants, show rela-
tj-vely large differences wi.th regard to their views on 'con-
Lacts with neighbours' . As soon as these differences become

less pronounced, such a discrepancy no longer exists. However,
the above resulls were based on the data of a relatively smatl
group of respondents and the questions that were asked in order
Lo be able to determine their view were in fact unsuited to
measure the desired number of contacts. The results do point to
Lhe existence of a relationship between the homogeneity scores
for the characteristics 'contacts with neighbours' and tsense

of well-being'though, even if, the outcome of the analyses per-
formed was noL convincing enough to permit accepLance of the
validity of the hypotheses formulated.

It may well be Lhat homogeneity j-n attitudes becomes more im-
portant under certain condj.t.ions. An indication for this as-
sumption was found in the resufts of an analys_is exclusively
covering ffoors wiLh households with chj-ldren and carried out
to see whether any differences could be observed between domj.-
nants and deviants in their views on child-reari.ng. Under these
conditions the differences in cont.acts not only proved to be
larger, they also proved to be reJ-ati-vely stable as far as cer-
tain indicators were concerned.

In sum, it can be said that the compositj-on of a group of
nelghbours does not systematically affect Lhe well-being and

contacts of the members of that group, or at least, thaL it
does not prove to matter whether one belongs Lo the dominants
or the deviants in the group. This conclusion holds good for
the two analyses carri.ed out, i.e. one of, homogeneity scores
for si-ng1e characteristics and another one of cumulative scores
for compound characteristlcs.

0ur next step involved Lhe st.udy of the other social aspect of
the living environmenL, the contacts among lts members. The aim
was to test that. the sense of well-being increases wj-th an in-
creasing number of contacts. There was limited correLation: the
hypothesis could only be proved correct for those indicators of
well-being directly related to the neighbour situation, 1.e.
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the degree of identif,ication and the value aLtached to the con-

tacts as wefl as to the use of Lhe communal hall.

The highest correlations - approx. .10 - were found to exi-st

between the various indicators of contact. and the vafue at-
tached to these contacts, which means that the vafue attached
to contacts is only partly related to Lheir number. This is not.

so surprising, since some tenants may only be too pleased by

the fact that they have little or no contacL wlth thelr neigh-
bours, while others, with many such contacts, may be dissatj-s-
fied wilh the naLure or frequency of them. Our data offered no

proof whaLsoever for Lhe assumption that a large number of con-

tacts with one's neighbours has a positive effect on heafth or
mental- health.

We wondered whether Lhis outcome coufd have been caused by our

havi.ng limited oursefves excfusively to Lhe study of conLacts
between neighbours, thereby narrowing them down too much. After
all, for the group of tenanLs studied only 50?ó of the contacLs
in the living environment. took the form of contacts with neigh-
bours. But also when the definiLj-on of 'contacts' was expanded

to include not just contacts wiLh neighbours, no proof of a

correlation with health was found. Furthermore, the corre-
lations observed between contacts and satisfaction (in general
as well as with the li-ving situation) were very low and usually
not signlficant. For the last aspect of our study of the re-
lationship between contacts and well-being for the group of
tenants taken as a who1e, we divided them into those who did
visil each oLher and those who did not. There proved to exist
no difference in sense of well-being between people living in a

relativeJ-y isolaLed position and people paying and recelving
visits, irrespective of how widely the concept 'living environ-
ment' was defined.

In addition, it was studied whether certain rbackground charac-
teristics' of Lhe rel-ationship between conLacts and well-being
could be found to play an intermediate role. To this end, we

concentrated in the fi.rst instance on flactors which determine
in how far one is dependent for one's contacts on the living
environment. People who find it difficult to travel beyond the
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boundaries of their living environment have fewer possibilities
of compensaLing elsewhere for a possible lack of contacts.
Since we thought that these conditions would undoubtedly apply
to women with children of non-schoolgoing a9e, our analyses
were carried out among thj-s group. However, here too, no re-
laLionshlp between contacts and healLh could be proved.

Fina1Iy, we checked whether personality traits could be found
Lo af,fect the relationship contacts,/we11-being, special atten-
tion being paid to the degree of extraversion and views abouL

conlacts with neighbours. We assumed that extraverts and people
with a positi,ve attitude towards contacts with neighbours would
show a greater sense of weJ-l-being in proportion to the number

of conLacts. The resuft.s of our analyses i.ndicate, however,
that also for extraverts and for people of a more sociable
nature t.here is no relationship between number of contacts and

health/neurotici sm.
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Tabel I.1 Percentuel-e verdeling van eerste bewoners en respon-
denten naar Leeftijd

x gebaseerd op aanvraagformulier woonruimte; peildatum 10 juni 1974

** peildatum 30 juni 1976

Tabel I.2 Percentuele verdeling van eerste bewoners en respon-
denten naar aanwezigheid en leeftijd van kinderen

x gebaseerd op aanvraagformuJ"ier woonruimte

Ieeftijd eer ste
bewonersx

respondentenxx resPondentenx*
1916 1917

jonger dan 25

25-29
30-J9
40-49
50-64

ouder dan 65

34

26

14

9

10

6

33

32

15

6

I
5

36

29

16

I
l
5

o/

totaal lo

n
100
381

'100

290
100
213

eerste
bewoners*

respondenten resPondenten
1916 1911

geen kinderen

tenminste 1 kind
jonger dan 6 jaar
a1le kinderen
6 jaar of ouder

82

'10

17

16

71

14

o/

t of aal lo

n
100
381

100
290

100
213

110



eerste
bewoners*

respondenten respondenten
1976 1917

all-eenstaand

man en vrouw (geen
bloedverwantschap )

anders

34

6?

l+

32

64

3

54

61

5

o/

totaal /o

n
100
J81

100
290

100
21J

Tabel I.l Percentuefe verdelinq van eerst.e bewoners en respon-
denten naar samenlevingsverband

x gebaseerd op aanvraagformulier woonruimte

Tabel I.4 Percentuefe verdeling van eerste bewoners en respon-
denten naar sociaal-ekonomisch niveau van de kost-
winner

* gebaseerd op enquète 1974/1975

eerste respondenten respondenten
bewoners* 1916 1977

ongeschool-de handarbeid

geschoolde handarbeid

lagere employees

middelbare employees

hogere employees

73)
14 13 13

48 50 48

25 26 Z8

798
o/

t of aal /o

n
100
333

100
290

100
213

111



Iabel I.5 Percentuel"e verdeling van eerste bewoners en respon-
denten naar werken vrouw

* gebaseerd op enquète 1974/75

ee.rste
bewonersx

respondenten respondenten
1976 1977

werkt nieL

werkt part-time
werkt fuLl-time

33 38

11

51

35

11

48
61

totaa.I
o/
/O

n
100
299

100
246

100
235

172
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Tabel II.'l 5-factorop-Iossing van de items d-ie deeL uitmaken
van de schafen: opvattingen over kinderopvoeding,
over de rof van de vrouw, over burenkontakt, fat-
soensopvaLting en opvatti.ngen over halgebruik vo1-
gens Jöreskog methode van factorisering met Varlmax
rotatie (rue vrouwelijke respondenten, enquète
1e7 4/1 5)

f,actor

IIIIIIIVV

OpJat.t ingen ove.r kildero.pv.o_e-di.n_g

1. Een moeder moet het kind tegen de
klelne moellijkheden van het le- .18 .13 .O1 .41 .ZZ
ven beschermen.

2. Voor een goede moeder is haar ei-
gen gezin en huis het belangrj.jk- .2O .18 .O1 .43 .41
ste.

1. Kinderen behoren te bedenken dat
hun ouders zich zeer veef voor .08 .JZ -.1O .62 .11
hen moeten ontzeggen.

4. Het is voor een kind het beste
als het zich nooit gaat afvragen .)1 ,15 .0'1 ,54 .0lr
of zijn moeder we1 gelijk heeft.

5. fr zouden meer ouders moeten zijn
die hun kinderen l-eerden dat ze
onder alle omstandigheden achter '26 '22 - 'o5 '§2 'o9
hun ouders moeten staan

6. Een kind moet zoveel dingen in het
feven leren, dat je het niet kunt .1g ,25 _.O5 ,42 ,25toestaan om zomaar waL rond te i-:-
hangen

7. AIs je kinderen over hun moei-lijk-
heden laat praten gaan ze op de .14 .11 .08 .41 -.12
duur nog meer klagen.

8. Je behoort ervoor te zorgen, dat
een jong kind niets te weten komt .75 .?2 .17 .47 .00
over seksuele zaken.
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factor

T II III IV V

9. Een moeder behoort ervoor te zor-
gen, dat ze alles wat haar kinde .19 .06 -.11 .51 -.08
ren denken, te weten komt.

10. 0uders moeten zo verstandig zijn,
hun kinderen niet bloot te stel- .24 .13 .00 .61 .2O
len aan moeilijke sit.uaties

11. Ki-nderen zouden wat meer met hun
moeder rekening moeten houden om- .07 .13 _.Oj .6g .11dat hun moeder zoveel voor hen
moet doorstaan.

12. De meeste moeders zijn er bang
voor, dal ze hun baby's bezeren .01 .08 -.04 .19 .05
wanneer ze hen helpen.

11. Een kind behoort niet te twijfe-
fen aan de juistheld van de idee- .21 .1J -.O1 .58 .04
en van zijn ouders.

14. Ouders verdi.enen de hoogste ach-
ting en eerbied van hun kinderen '10 '17 '01 '67 '16

15. Tot de moeilijkste dingen waar je
in de opvoeding mee te maken hebt, .14 .00 -.12 .52 .09
behoren de seksuefe problemen.

16. Het. hele gezln vaart er we1 bij
afs moeder de touwtjes in handen .18 .01 -.05 .56 .?5
neemt en overa-l- voor zorgt.

17. Een moeder heeft er recht op aJ--
les Le weten wat zich in het le-
ven van haar kind afspeelt, om .1O .10 -.18 .61 .O7

dat haar ki.nd een deel van haar-
zelf is.

Opvattingen over de rol van de vrouw

1. Ik vind dat zodra een vrouw
trouwt, zij haar werkkring moet .50 .15 -.12 .25 .23
achterstellen bij haar huishouden
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factor

IIIIIIIVV

2. Ik vind dat vrouwen geen zitting
horen te nemen in het hoofdbe- .12 .11 -.O1 .22 .14
stuur van een poli-tieke partij.

3. Ik vind dat vrouwen geen hogere
technische beroepen behoren uit .71 .21 .OZ .24 .05
te oefenen, zoals ingenieur.

4. Ik vind dat vrouwen geen leiding-
gevende posities in de politiek .g0 .19 .00 .21 .OJ'ln, zoa-ls het wet-moeLen o"n.,""oun. ,;"i; ["t-;;i- '80 '19 '00
houderschap van een gemeente.

5. Ik vind dat het spreken op verga-
deringen meer een zaak voor man- .61 .O4 -.15 .40 .O1
nen is dan voor vrouwen.

6. Ik vind dat de vrouwen de rege-
lingen van mannen betreffende
werktijden en arbeidsvoorwaarde n '22 '11 '05 '24 '29
dienen te aksepteren.

1 . Ik vind het bezoeken van vergade-
ringen van verenigingen meer een .57 .00 -.04 .44 .15
zaak voor mannen dan voor vrouwen

8. Ik vind dat de mannen op het werk .4g .01 -.07 .41 .jZde besluiten moeten nemen.

9. Ik vi.nd dat een vrouw niet met
mannen moet meedingen naar de po- .60 .01 .O2 .35 .21
sities in de zakenwereld.

10. Ik vind dat een vrouw zich in de
eerste plaats op haar huishouden .46 .14 -.O1 .19 .45
moet richten.

0pvattingen over burenkontakt

1. Je maakt een praatje met je buren .oz .01 .4i _.oz .o1als je ze tegenkomt.

116



factor

I II III IV V

2. Bij je buren moet je alti.jd in en .OZ -.O9 .3O .O1 _.ZJ
uit kunnen lopen.

3, Je kunt beter niet met je buren
omgaan, anders weten ze zo veel .18 .14 -.53 .22 -.06
van je.

4. 0mgang met je buren geeft veel .00 _.05 .68 .05 .00gezelligheid.

5. Met je buren moet je zo min moqe-
lijk te maken hebben. 

- '11 '16 -'58 '11 -'oZ

Fatsoensopvatti ngen

1 . Het is he-lemaaf niet zo erq als
kinderen eens wat 1eli-jke woor- -.19 .O4 .11 .15 -.2O
den gebruiken.

2. Het belangrijkste voor een huis-
vrouw is dat ze haar huishouden .31 .21 .00 .41 .43
op tijd aan kant heeft.

3. Als je met je gezin onder e.Lkaar
bent is het niet erg om aardappe-
l-en en groenten in pannen op ta ,Oi -.07 .08 -.06 -.16
fel te zetten, in plaats van in
schalen.

4. Kapotte kledingstukken hang je
niet voor iedereen zichtbaar te .16 .24 .09 .O1 .31
drogen.

5. Het ergste van katten en honden
in huis is dat ze zo' n rommel .12 .27 -.06 .22 .OZ
geven.

6. Ook voor mannen geldt dat ze min-
stens een overhemd aan moeten .2O .50 .OZ .18 .3O
hebben als de gordijnen open zijn.
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factor

IIIIIIIVV

1 . Na negenen 's-avonds kun je niet
meer onverwachts bij kennissen .15 .JZ -.O7 .i1 .21
binnenlopen.

8. Het is ni-et goed kinderen veel .12 .21 .29 -.O4 -.O1r,e verDl eoen.

9. Er is niets op tegen om je leve-
rancj-ers in je ochtendjas te -.11 -.O1 .O3 -.OB -.31
woord te staan.

'10. Men moet kinderen eraan wennen
artijd met mes en vork te eten. '11 t35 '04 '14 'o9

11. Het is gezellig als mensen, zon-
der met je af te spreken, bij je -.01 -.10 .36 -,16 -.16
binnenvallen.

12. Een getrouwde vrouw kan men het
best beoordelen naar de netheid .Jl .22 .OZ .51 .JJ
van haar huishouden.

0pvattingen over het halgebruik

1. De hal is minder geschikt om gym- .n .24 .00 .09 _.09nastiek of sport te bedrijven.

2. Het is hinderlijk wanneer speel-
goed op de hat btrjft liggen. 'o1 '51 -'o5 '08 '01

3. Ik zou het vervel,end vinden wan-
neer medebewoners zonder overleg .05 .41 .OZ .10 .OZmet mij affiches e.d. in de hal
zouden ophangen.

4. Een zandbak voor kinderen geeft
te veel rommef op de har. -'04 '39 -'02 '13 '09

5. Kinderen kunnen wat mij betreft
hun gang llaan op de hal 06 -'37 '24 '08 -'10
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factor

IVIIlII

6. Als ik aan een hal woonde waar-
in een paar mooie plantenbakken
stonden, zou ik willen dat er
alleen rustlge aktiviteiten
plaatsvonden.

Te veel drukte op de hal is las-
tig voor ledereen.

- .05 .34 12 -.41 .29

- .05 .49 - .14 .1J .161.

De schalen 0pvaLtingen over kinderopvoeding, over de ro1 van de

vrouw, over burenkontakt en over halgebruik, komen terug onder
respektievelijk factor IV, I, III en II. Door middel van onder-
streping i-s aangegeven wefke items blj de bepaling van de som-

scores zijn betrokken.

De schaal fatsoensnormen blijkt niet systematisch op een van de

factoren te laden. De items uit deze schaal zljn afzonderlijk
gefaktoranalyseerd. Een geroteerde oplossing met J factoren
qeefL het beste beeld.

Alleen de uitspraken die laden op de derde factor vertonen een
onderlj,nge samenhang wanneer men ze naar de i.nhoud bekijkt.
Het gaat om de uitspraken 1r 2r 5, B en 9 die alleen de eti-
quette tot onderwerp hebben. Zi-e tabel II.2.

Tabel II.2 )-factoroplossing van de items die deel uitmaken
van de schaal fatsoensopvattingen volgens Jöreskog
methode van factorisering met Varimax rotatie (146
vrouwelijke respondenten, enqueLe 1914/15)

factor

III]I

1. Het is he.Iemaal niet zo erg a1s kinde-
ren eens wat lelijke woorden gebruiken.

2. Als je met je gezi-n onder elkaar benl
is het niet erg om aardaPPefen en
groenten in pannen op tafel te zetten
in plaats van ln schalen.

-.22 .41 -.J1

-.78.08.01
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factor

IIIII

.10

.34

.51

.56

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Kapotte kledj.ngstukken hang je niet
voor iedereen zichtbaar te drogen.

Het ergste van katten en honden in huis
is dat ze zarn rommel geven.

Ook voor mannen geldt dat ze minstens
een overhemd aan moeten hebben afs de
de gordijnen open zijn.

Na negenen rs avonds kun je niet meer
onverwachts bij kennissen binnenlopen.

Het is niet goed kinderen veel- te
verbieden.

Er is niets op tegen om je .l-everanciers
in je ochtendjas te woord te staan.

Men moet kinderen eraan wennen, altijd
met mes en vork te eten.

Het is gezellig al-s mensen, zonder met
je af te spreken, bij je binnenvalLen.

.26 .?4 .25

.48 .O2 -.00

.11

-.o2

-?2

.21

.13

- .08

.19

-.l8

.53 -.O1

.15 -.41

..18

.01

180



Tabel iI.l Percentue-l-e verdeling van respondenten naar opvat-
tingen over kinderopvoeding in 1976 en 19ll

progressie f

tradi t i oneel

progressie f

traditioneel

gereserveerd

soci abel

Tabe-l- II.4 Percent.uele verdeling van respondenten naar opvat-
tj,ngen over de rof van de vrouw tn 1916 en 191-7

1916 1977

(16- 14)
(15- 5J)
(54- t2)
(13- e2)
(eJ-112)

29 .8 36.4
J8.9 36.1
22.5 19 .1

1 .4 6.8
1 .4 0.8

o/

t otaal lo

n
100
285

100
264

1916 1977

A (1-2J)
B (24-36)
c (Jt-4e)
D ( 50-61 )

í (64-17)

61 .i 65.0
23.4 23.3
10.6 7 .1

3.2 4.1
1.4 0.4

o/

totaal /o

n
100
282

100
266

1916 1971

A ( 5-11)
B ?Z-11)
c (18-2i)
D (24-2e)
E (30-35)

2.1 J.O
10.5 12.O

3t .2 42.1
38.6 33.3
11-6 9-0

o/

t ot aal 'o
n

100
285

100
z6l

TabeI II.5 Percentuele verdeling van respondenten naar opvat.-
tingen over burenkontakt ín 19-t6 en 19'11
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Tabel 1I.6 Percentuele verdeling van respondenten naar fat-
soensopvattinqen in 1916 en 19'77

Tabel II.7 Percentuele verde-ling van respondenten naar opvat-
tingen over halgebruik in 1916 en 1911

1916 1911

A ( 5-11)
B (12-17 )

c (18-27)
D Q4-2e)
t oo-35)

1.1 1.8
5 .6 10.0

34.7 31 .0
47 .O 46.5
11 .6 10.1

o/

t of aal /o

n

100
285

'100

211

1916 1911

A

B

C

( 6-11)
(1 4-zo)
(21 -21 )

(28-i4)
o5-42)

D

E

14.8 17.5
31.1 ?1.6
29 .6 JJ.6
18.1 16.4
J.9 4.9

o/

t oL aal /o

n
100
284

100
7.68

toler ant

restri ctie f,

toferant

restr i ctie f

Tabel II.8 Samenhang van de opvattingen tussen de meetmomenten
( produkt-moment korrelaties)

1974/75-'16 1916-'17 1914/15-',11

opvat-tingen over
kinderopvoeding

opvattingen over
de rol van de vrouw

opvattingen over
burenkont akt

faLsoensopv atti- ngen

opvattingen over
halgebruik

18 .78 .12

7 8 .11 .69

41 .48 .50

62 .60 .63

62 .51 .51
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Tabel III.1

Tabel III.2 VerdeJ-ing
denten en
Lee ft i jd

van de homogenitej-t.sposities van respon-
partners op het kenmerk aanwezi-ghej-d en

van kinderen in 1976 en 1977

Verdeling van de homogeniteitsposities van respon-
denten en partners op het kenmerk leeftijd in 1916
en 19'7-7

1977

dom. nerrtr. afw n. t. tot. e; (n=456)

domrnant (dom. )

neutraal ( neutr. )

afwijkend (af,w.)

164 5 6

251 4

3)45

106 281 62

J4 91 ?O

J3 84 18

niet toegekend (n.t.)
totaal (Lot. )

percentaqe (,"ó) (n=alO)

88 34 25

251 93 80

60 27 19

o 141

1t3 603

1 911

dom. neutr a fw. n.t, tot. 'À (n=469)

dominanL (dom. )

neutraa.I (neuLr. )

afwijkend (afw. )

193 0 19

6154
7042

141 35) 75

1)J88
29 18 11

niet toegekend (n.t.)
totaal (Lot. )

percentage (9ó) (n=410)

119 6 19

325 21 84

76 5 2.O

o 144

183 613

TabeI III.I Verdelinq van de homogeniteltsposities van respon-
denten en partners op het kenmerk samenlevingsver-
band in 1916 en 1971

1971

dom. neuLr. a fw. n. t. tot, eó (n=456)

dominant (dom. )

neutraa-l ( neutr. )

afwijkend (afw. )

168 6 15

o120
9445

141 )36 14

13255
3t 95 ?1

niet toeqekend (n,t.)
totaal (tot. )

percentage (9ó) (n=188)

Bl 1l 29

260 t9 89

61 10 23

0

191

179

585
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Tabel III.4 Verdeling van de homogeniteitsposit.ies van respon-
denten en partners o[ f,"t kenmerk sociaa,I-ekono-
misch ni-veau rn 191 6 en 19'7-l

Tabel III.5 Verdeling van de homogeniteltsposities van respon-
denten en partners op het kenmerk opvattingen over
kinderopvoeding tn 1916 en 19ll

Tabel III.6 Verdeling van de homogeniteitsposj.ties van respon-
denten en partners op het kenmerk opvattingen over
de ro-l- van de vrouw tn 1916 en 1977

1911

dom. neutr a fw. n.t. tot. 9ó (n=456)

dominant (dom. )

neutraal (neutr. )

afwljkend (afw. )

11t 16 6

11 52 11

11150

16 211 46

7B 152 3)
29 93 20

niet toegekend (n.t.)
totaal (tot. )

percentaqe (9ó) (n=410)

59 49 ?9

184 130 96

45 32 21

o 131

1Bl 593

1977

dom. neutr. afw. n.t. tot. 9ó (n=406)

dominant (dom. )

neutraal (neutr. )

afwijkend ( afw. )

85922
11 99
25 15 14

1?O 236 58

)4 63 16

53 107 26

niet toegekend (n.t.)
totaal (tot. )

percentage (%) (n=112)

63 19 )1
184 52 t6
59 11 74

0

207

113

519

1977

dom. neut-r afw- n.t. tot. ií (n 413)

dominant ( dom. )

neutraal (neutr, )

afwijkend (afw. )

115

15

27

59
OZ
223

133 262 63

24 4t 11

52 104 ?5

niet toegekend (n.t.)
totaal (tot. )

percentaqe (,"ó) (n=110)

t6
233

15

aaa

15 62

520

o 106
209 519
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Tabel III.7 Verdeling van de homogeniteitsposities van resPon-
denten en parLners op het kenmerk opvattingen over
burenkontakt in 1916 en 1911

Tabel III.B Verdeting van de homogeniteitsposit.ies van respon-
denten en parLners op het kenmerk f,atsoensopvat-
tingen rn 1916 en 1917

Tabel III.9 Verdeling van de homogeniteitsposities van respon-
denten en partners op het. kenmerk opvattingen over
halgebruik tn 1916 en 19ll

1911

dom. neutr. aíw n. t. tot. 2í (n=41))

dominant ( dom. )

neutraal (neutr. )

afwijkend ( afw. )

114 6 29

805
79116

121 276 61

24319
54 100 24

niet toegekend (n.t. )

toLaal ( Lot. )

percentage (,"ó) (n=116)

646)B
215 13 88

68424

0 108

205 521

1911

dom. neutr. afw. n.t. tot. 9(' (n=411)

dominant ( dom. )

neutraal (neutr. )

afwijkend (afw. )

84 19 27

9138
7)912

111 241 60

43 1) 18

49 9) 23

niet toegekend (n.t.)
totaal (tot. )

percentage (9ó) (n=110)

58 12 36

114 53 83

56 11 71

0 106

209 519

1911

dom. neutr. afw n.t. toL. 9(, (n=41))

dominant ( dom. )

neutraal ( neuLr. )

afwijkend (aiw. )

to 14 25

11 12 1)
776?0

86 195 47

68 110 21

55 108 26

niet toegekend (n't.)
totaal (Lot. )

percentage (tó) (n=110)

,, 20 31

169 52 89

55 11 29

0 106

209 519
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Tabel III.10

Tabel III.11

Percentue.Ie verde.ling van de respondenten en part-
ners naar aantaf dominante, af,wijkende en neutral-e
posities op demograf,ische kenmerken in 1916 en
1911

Percentuel"e verdeling van de
ners naar aantal dominante,
posit. ies op opvattingen

respondenten en part.-
afwijkende en neutral-e

in 1916 en 1977

aantal kenmerken
dominant afwi j kend neutraal

1916 1911 1916 1911 1916 1977

0

1

2

3

4

22
15 1l
27 J1

36 30

21 20

43 43

40 JJ
15 20

24

54 52

31 )2
11 12

43

o/

L. of aal /o

n
100 100
4JO 713

100 100
410 313

100 100
430 J13

aantal- kenmerken
domi nant afwij kend neutraal

1916 1911 1976 1911 1976 1977

0

1

2

1

4

5

11
1i1
21 23

JO 21

23 27

12 14

29 21

1J 38

21 21

910
24

52 52

26 17

158
42
3

t otaal
o/
/O

n
100 100
406 306

100 100
406 306

100 100
406 306
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tS!.e.t_LLi.J3 Percentuele verdeling van respondenten en partners
naar aantal dominante, afwijkende en neutral"e po-
sities op demografische kenmerken en opvattingen
in 1916 en 1911

Iabel III.1l Samenhang tussen de somscores
wijkende en neutraIe posities
homogenj,teitskenmerken in 191 6
moment korrelaties)

van dominante, af-
voor samengestelde
en 19-71 (produkt-

aantaf kenmerken
dominant a fwi j kend ne utraaf

1916 1911 1916 1911 1976 1911

0

1

2

J

4

5

6

7

ö

9

1

24
98

14 14

20 22

23 19

18 19

10 10

44

18 1J

11 24

11 30

21 19

11
56
12

26 31

42 32

1J 14

918
65
lt

o/

totaal /o

n
100 100
391 299

1 00 100
191 299

100 100
397 299

demogr afische
kenmerken

opvatt ingen
demografische
kenmerken en
opvat.t i ngen

1916 19tl 1976 1911 1976 1917

dominant
a fwi j kend

dominant
neutr aa-l

afwijkend
neutraal

-.65 -.61

-.64 -.59

-.17 -.25

- .59 -.80

-.59 -.45

- .30 -. 18

-.69 -.69

-.58 -.51

-.19 -.19
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Iabel III.14

Tabel IiI.15

Tabel III.16

Samenhang Lussen somscores van
kende en neut.ra,Le posities voor
mogenj"Leitskenmerken in 1916 en
ment korrelat.ies)

dominante, afwij-
samengestelde ho-
1971 (produkt-mo-

Respondent.en naar aantal schattingen dat bij de
bepaling van hun homogeniteitspositie op opvattin-
gen heeft. meegespeeld in '1976 en 1917

SchaLtingen van opvattingen in 19'76 en 197J naar
moment waarop de opvattingen waarop deze schattin-
gen zj.jn gebaseerd, geregistreerd zijn

demografi sche
kenmerken

opv att ingen
demografische
kenmerken en
opvattingen

dominant
afwijkend
ne utraa.l,

83

18

19

34

21

11

65

56

56

aanta-I schattingen 1916 1917

0

1

2

J

140 10

80 96

21 36

4

totaal 251 202

enquéte 1976 1911

74/15
76

ll

40

4

14

J4

tot aal 44 48
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BIJLAGE IV

We lbev i nden
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WAARDERING WOONSITUATIE

A.1.ge.m-e ne t_eJ re_dg nlrej9
- In welke mate bent U tevreden met het leven dat U op het

ogerrblik leidt? (rapportcijfer)

A.L.g ejne ne 
.w.o.o 

n t eJ r e ds.n h-e_i d
- In wel-ke mate bent U tevreden met het wonen hier?

( rapportci j fer )

V.ejh-ui.spl ann_efr

- Bent. U van plan te gaan verhuizen, eventueel ook binnen
het schakelflatcomplex?
- ja, ik ben van plan om binnen 1 jaar te verhuizen
- ja, ik ben van pJ-an te vei6[I7ënl-màar het eerste

jaar niet
- ja, ik ben van pJ-an te verhuizen,.maar ik weet nog

niet wanneer
- weet niet
- nee, lk heb voorJ-opig geen verhuisplannen
- nee, ik heb absoluut geen verhuisplannen

a.

b.

c.
d.
e.

f.
q.

- Kunt U in de vorm van een
Uw kont.akt.en op de etage
kunnen zijn dat U met een
laag cijfer en met weini.g
cijfer zou komen.

i-n de schakelflat.s dan

anders willen wonen dan

rapportci-jfer weergeven hoe U

waardeert? Het zou bijvoorbeeld
groot aant.al kontakten tot een
of geen kontakten tot een hoog

Ik ken heel wat prettiger etages
deze etage
Ik zou in de schakelflats nergens
op deze etaqe
Ik zou best weg wi-llen van deze etage
Ik vind dit eeÀ fijne etage om op tó wonen
Ik woon nu eenmaal" op deze etage maar op een andere etage
in de schakelflats zou ik ook wel wennen
Ik wll hoe dan ook zo snel mogelijk weg van deze etage
A1s je op deze etage woont heb je het goed getroffen.

W.a.a r_ds r i.n g. 
.ge b r-u i k_ l-9.1

- Bent U nu over het algemeen tevreden
waarop de hal nu wordt gebruikt? Kunt
van een rapportcijfer weergeven?

over de manier
U dat door middel
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TabeI IV.'l 2-factoroplossing van de gezondheldsindikatoren
volgens Jöreskog methode van factorisering met Va-
rimax rotatie.
De analyse is gebaseerd op de gegevens uit 1914/15
van 166 respondenten die van de opleverlng van de
flats t.ot het. einde van de veldwerkperiode op het-
zelfde adres hebben gewoond.

De klachten waarvan de scores zijn onderstreept onder factor I
zijn gebruj-kt om de somseore van de indikat.or valle klachten te
berekenen.
0nder factor II zijn die scores onderstreept die horen bij de

klachten die samen de somscore somatische klachten vormen.

factor I
*.)6

.13

.64

.49

.41

.65

.60

.20

.12

.09

.20

.54

.51

.45

.47

factor I I

arLsenbezoek
N-score ABV

NS-score ABV

hoo fdpi j n
sJ- ape looshe i d
vermoeidheid
irritatie
hoesten
benauwdheid
beklemming op de borst
pijn in de hartstreek
angsten
maagklachten
vertraagde of onregelmatige
ve r ve 1i. ng

ontlasting

.13

.05

.i1

.25

.zl

.28

.18

.4i

.19

.84

.13

.34

.33

.23

- .09
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Tabel IV.l Samenhang tussen de verschillende meetmomenten voor
e1f indikatoren van welbevinden (produkt-moment
korrelati-es )

* zie noot bij tSeI 4.3

somatische klachten
vage kJ,achten
artsenbezoek
N-score ABV

NS-score ABV

algemene tevredenheid
algemene woon-
tevredenheid*
verhui splannen
identifikati-e etage
waardering kontakt
waardering
gebruik hal

,'14/15-'76

.57

.57

.65

.69

.67

'76-',J7

.68

.12

.40

.74

.13

.50

.53

.58

.55

.46

.47

,-74/15-',1-7

.55

.58

.5J

.64

.13
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BIJLAGE V

Kont akt

191



Tabel V.1 Samenhang tussen vier lndikatoren van kontakt in
19-76 en 1977 (produkt-momenL korrelaties)

konLakten bezoek- leen- hulp-
totaa-l kontakten kontaklen kont-akten

kontakten totaal 1211

bezoekkontakten 
1Z;11 .50
197 6leenkontakten 1977

.J8
3g

.68
,69

hulpkontakten 
1'111

.42

.41
.62
.10

.60
-64

Tabel V.2 Samenhang Lussen de meetmomenten (1976-1971) voor
vrer indikatoren van kontakt (produkt-moment korre-
Lat ies )

kontakten totaa]
bezoekkontakten
leenkontakten
hulpkontakten

.49

.63

.49

.41
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BIJLAGE VI

Aanvullende tabel-len bij hoof,dstuk 5
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Aanvullende tabellen bij

BIJLAGE VII

hoofdstuk 6
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Tabel VIII.2 Aantal respondenten betrokken bij partië1e kor-
relatie-berekening van kumulatie van posities op
samengestelde homoqeniteitskenmerken in 1976 en
1977

demografisch opvattingen totaal

1916 1977 1976 1917 1916 1917

I
II
III
IV

t315 rl00
1245 1225
109 304

426 368

t290 1245

t230 1185

103 250

402 301

*285 *240
!225 1180

100 245

393 294

I gezondheid, ABV, algemene
II verhuisplannen, waardering
III algemene woontevrederheid
IV kontakten

Tabel VIII.I

tevredenheid, identifikatie et4e
kontakt, waardering gebruik hal.

Aantal respondenten
rel atie-berekening
in 1967 en 1977

betrokken bij partiële kor-
van kontakt en welbevinden

I gezordheid, ABV, algemene

II verhuisplannen, waarderirq
III algemene woontevrederfieid

tevredenheid, identifikatie et4e
kontakt, waardering gebruik ha1

totaal tenminste één kind
jonger dan 6 jaar

1976 1977 1976 1911

r40 t35
*40 *35
10 i5

I
II
III

t550 t345
*275 t260
116 354
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