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PARTNER, KIND EN
VRIENDSCHAPPEN

Het krijgen van een partner en een kind
heeft invloed op vriendschappen en relaties
met familie en buren. Socioloog Jesper Rözer
onderzocht als eerste met grootschalige data
de korte- én langetermijneffecten op het sociale netwerk. Door het ‘Romeo & Julia-effect’ raken vrienden op de achtergrond. Later
duiken ze vaak weer op.

O

nderzoek naar levenslopen bestond al. Maar
hoe het krijgen van een
geliefde en een kind inwerken op
het sociale netwerk – de vriendenkring, familie, buren – was nog
nauwelijks onderzocht, zegt socioloog Jesper Rözer. Hij was daarom
benieuwd naar een aantal zaken:
hoe betrokken zijn familieleden,
hoe verdelen partners hun werk,
hoe worden sociale relaties op
korte en lange termijn beïnvloed
na het vinden van een partner en
een kind? Ook wilde hij weten of
de leeftijd waarop mensen hun
eerste kind krijgen invloed heeft
op vriendschappen en relaties met
familie en buren. Hij is onlangs in
Utrecht gepromoveerd.
Rözer, werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam, onderzocht
de betrokkenheid van familieleden bij duizend Nederlanders van
alle leeftijden. Hoe partners hun
werk verdelen en hoe het krijgen
van een relatie en een kind het
sociale netwerk beïnvloedt, onderzocht hij aan de hand van Duitse
gegevens onder 6640 deelnemers
(18-41 jaar) die twee jaar zijn gevolgd. Voor het gedeelte ‘timing
van de geboorte van het eerste
kind’ gebruikte hij Zwitserse gegevens van 12.000 mensen die
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twaalf jaar zijn gevolgd. ,,De Duitse en Zwitserse data zijn uniek
omdat mensen zo lang gevolgd
zijn. De landen zijn qua cultuur
vergelijkbaar met Nederland,
zodat de uitkomsten ook voor ons
land geldig zijn.’’
In de grootte en de samenstelling van het persoonlijk netwerk
tussen mensen met en zonder een
partner bestaan grote verschillen,
zegt Rözer. ,,Alleenstaanden richten zich meer op vrienden. Zij
hebben een vluchtiger leven. Pas
wanneer zij ouder worden, hebben ze wat meer contact met
familie, misschien om te compenseren dat ze alleen zijn. Is er wel
een partner – en kind – dan onderhouden mensen gemiddeld meer
contacten met familie en buren.
Het wordt allemaal wat ‘burgerlijker’.’’
Uit zijn onderzoek blijkt dat
zowel het vinden van een partner
als het krijgen van een kind ertoe
leidt dat kort daarna het aantal
vrienden afneemt. Dat komt doordat mensen zich met een nieuwe
partner terugtrekken in een cocon
van verliefdheid. Na een paar jaar
is het exclusieve eraf. ,,Dan trekken ook de contacten met vrienden weer aan. Bij een heel klein
deel zie je dat mensen vriend-

schap sluiten met de vrienden van
de partner. In de meeste gevallen
duiken oude vrienden weer op, of
iemand sluit nieuwe vriendschappen.’’
BABY
Na het krijgen van een kind treedt
een vergelijkbaar mechanisme op:
de baby slorpt alle tijd en aandacht op, vrienden schieten erbij
in. Gaat een kind naar de basisschool, dan hebben mensen weer

DE BABY
SLORPT ALLE TIJD EN
AANDACHT OP,
VRIENDEN SCHIETEN
ERBIJ IN
contact met meer vrienden. Is een
kind klaar voor de middelbare
school, dan zien de partners hun
vrienden ook vaker. ,,Hoe jonger
iemand een partner of een kind
krijgt, hoe meer het stel zich terugtrekt. Ik noem dat het Romeo
& Julia-effect.’’
Ook blijkt dat mensen die voor

hand- en spandiensten steun
krijgen van hun partner en/of
kind, minder contact hebben met
buren. ,,Die zijn dan minder nodig. Uit een oude studie blijkt dat
buren helemaal onderaan staan
als antwoord op de vraag: wie zou
je om hulp vragen? Er moet tussen je buren maar net iemand bij
zitten die leuk is. Die kans is natuurlijk groter bij vrienden en
familie.’’
Een andere conclusie uit Rözers
onderzoek: hoe jonger de ouders
bij de geboorte van hun kind zijn,
hoe eerder ze vrienden kwijtraken. ,,En hoe lastiger het is om
contacten met buren te leggen en
te onderhouden. Vroeg ouderschap – bij vrouwen gemiddeld
voor hun 24ste, bij mannen voor
hun 26ste – is relatief zwaar. En

vrienden van het stel, vooral mannelijke, hebben vaak zelf nog geen
ervaring met kinderen en haken
af. Contacten met buren zijn er
niet zoveel, omdat die vaak ouder
zijn. Jonge ouders missen daardoor aansluiting.’’
Op jonge leeftijd een kind krijgen zorgt volgens Rözer dus vaak
voor een ‘ongunstig’ sociaal netwerk, ongeacht of mensen hoog of
laag zijn opgeleid. ,,Zij hebben het
wat moeilijker. Ze ondervinden
minder steun en gezelligheid. En
ze hebben minder contact met
collega’s die ze kunnen helpen bij
het vinden van een baan. Dat
verklaart mogelijk ook sommige
problemen die met jong ouderschap gepaard gaan, zoals slechtere perspectieven op werk en een
minder goede gezondheid.’’ Krij-

gen zij op iets latere leeftijd een
kind – vrouwen gemiddeld vanaf
31 jaar, mannen vanaf 32 – dan
hebben zij hun zaken meestal
beter op orde: huis, baan en
emotioneel wat stabieler.
ROLVERDELING
Rözer keek verder naar de rolverdeling tussen de partners: wie
heeft betaald werk, wie zorgt
(vooral) voor kind en huishouden en hoe beïnvloedt deze
verdeling het sociale netwerk?
,,Vrouwen die meer voor kind en
huishouden zorgen en die minder werken, hebben relatief weinig contact met collega’s en
mannen en veel contact met
buren en vrouwen. Zij hebben
daardoor relatief weinig toegang
tot contacten die hen aan een

baan kunnen helpen als ze weer
willen werken.’’
Dat klinkt als een open deur,
erkent hij. ,,Maar opvallend is dat
vrouwen die wel betaald werken
en veel in het huishouden doen,
dan toch minder contact hebben
met collega’s dan hun partner.
Een goede verklaring is dat vrouwen zich erg verantwoordelijk
voelen voor werk én huishouden.
Is het kind ziek? Dan willen zij het
liefst snel naar huis, terwijl mannen die neiging veel minder hebben. Zij zullen dan eerder iemand
anders inschakelen, bijvoorbeeld
een (schoon-)moeder. Mannen
gaan wat flexibeler om met de
taakverdeling. Dat zien we nog
steeds. Opmerkelijk, omdat we
dénken dat we heel modern zijn
terwijl het feitelijk heel rolbevesti-

gend is. Ik vind het fascinerend
dat de werkverdeling voor vrouwen veel meer effect heeft op hun
sociale contacten dan voor mannen.’’
Voor het op peil houden van je
sociale netwerk is het gunstiger
om wat later een partner te zoeken en een kind te krijgen, zegt
hij. ,,Bovendien zou ik zelf ook
niet kiezen voor een traditionele
rolverdeling. Ik vind het belangrijk als vrouwen wat meer contact
met collega’s en vrienden hebben.
Als je succes wilt hebben in betaald werk, dan helpt het om de
arbeids- en taakverdeling beter in
de gaten te houden. Je kunt trouwens ook heel gelukkig zijn bij
een traditionele taakverdeling.
Maar die heeft dan wel bepaalde
gevolgen.’’
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