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Dankwoord
Deze scriptie had niet tot stand kunnen komen, als ik niet een aantal helpende handen had gekregen. 

Een persoon die mij erg veel heeft geholpen zowel bij de voorbereiding van mijn 

onderzoeksperiode als in het veld zelf, is mijn contactpersoon Diogenes Antonio Mèndez. Hij heeft 

gezorgd voor mijn onderdak, is opgetreden als tolk en heeft me op zijn motor naar veel ouderen 

gebracht en me bij hen geïntroduceerd in Carmona. Ook wil ik Jorge Aguero Cerdas bedanken voor 

zijn moeite die hij gestoken heeft in het introduceren van mij aan ouderen in Hojancha. Grote dank 

aan alle ouderen en hun familieleden die met mij hun levens hebben willen delen. Speciale dank 

voor de familie Guerrero. Isaias Guerrero (Don Zayo) en Teresa Guerrero (Doña Tere) hebben mij 

vele malen willen ontvangen en mij de mogelijkheid geboden om meerdere keren in hun huis te 

overnachten. Ik ben erg blij dat ik mensen met zo'n geweldige uitstraling en zoveel liefde heb 

mogen kennen. Ook de steun en vooral de vriendschap van hun dochter Emilse en hun 

kleindochters Dixie, Anny, Chiny mag niet worden vergeten. Ten slotte wil ik mijn begeleidster 

Marike van Gijsel bedanken voor de begeleiding van mijn moeilijke onderwerp door goede 

feedback en haar snelle reactievermogen op mijn vragen via de mail, zowel tijdens het veldwerk als 

tijdens het schrijven van deze scriptie1. 

 

1 De namen zijn met toestemming ongewijzigd gebleven.
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Kaart 12 (boven): De Nicoya Peninsula. 
Kaart 23 (onder): Het noordoosten van de Nicoya Peninsula, met de plaatsen Nicoya, Carmona en Hojancha.

2 Bron: http://csusm-sumspan08.wikidot.com/costa-rica
3 Bron: www.maps.google.nl
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4 Bron: www.maps.google.nl
5 Bron: www.maps.google.nl
6 Bron: www.maps.google.nl
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Inleiding 

“Communiceren met mijn familie is het belangrijkste wat er is. Daar wordt ik gelukkig van”, 

antwoordt Don Gabriel7 op mijn vraag wat voor hem belangrijk is in zijn leven. Van een 

bejaardentehuis moet hij niets hebben. Hij stelt dat mensen daar triest zijn, omdat ze geen bezoek 

meer krijgen van familieleden. Hij zegt liever bij zijn dochter thuis te willen blijven, omdat zij hem 

helpt met alles wat hij nodig heeft8. In ons laatste gesprek hebben we het weer over communicatie 

en vraag ik hem wat hij er van vindt als ik hem een bezoek breng en naar zijn ideeën en gedachten 

vraag. “Als jij bij me op bezoek komt en met mij praat, dan ben ik zo blij dat zelfs de luizen op mijn 

hoofd rond dansen van geluk”9. Don Gabriel is één van de vele ouderen van 90 jaar en ouder die in 

Nicoya en omstreken woont. De bovenstaande anekdote illustreert goed hoe deze ouderen in Nicoya 

denken over het belang van sociale relaties, voor communicatie en steun. 

Binnen de sociaal-wetenschappelijke literatuur is al veel onderzoek gedaan naar subjectief 

welzijn. Malinowski noemde onderzoek naar subjectief welzijn al in 1992, één van de grootste 

beloningen die men kan krijgen van onderzoek naar de mens (Malinowski 1922: 19). Binnen de 

antropologie zijn er onlangs publicaties verschenen over het concept van subjectief welzijn10. In 

beide publicaties pleiten de auteurs dat antropologen meer onderzoek moeten doen naar subjectief 

welzijn en dat het opmerkelijk is dat dit in het verleden amper gebeurd is. De antropoloog Neil 

Thin, stelt dat antropologen zich meer zouden moet toeleggen op onderzoek naar geluk (Thin 2005: 

45). De relatie tussen subjectief welzijn en geluk, wordt op veel verschillende manieren 

geoperationaliseerd. Volgens Constanza (2006) is geluk een belangrijk onderdeel van subjectief 

welzijn (Constanza 2006: 268). Deze benadering van de concepten van subjectief welzijn en geluk, 

heb ik gebruikt in dit onderzoek. Er is ook veel sociaal-wetenschappelijke literatuur verschenen 

over het belang van sociale relaties voor het subjectief welzijn en geluk van ouderen. Hoewel er 

verschillende theorieën bestaan over subjectief welzijn en geluk, komt de invloed van sociale 

relaties op deze concepten steeds terug. Het doel van dit onderzoek is na te gaan wat de relatie is 

tussen het subjectief welzijn van de ouderen en hun sociale relaties. Hierbij leg ik de nadruk op 

geluk. De vraag die ik in deze scriptie zal beantwoorden, is wat het belang is van sociale relaties 

voor het subjectief welzijn en geluk van ouderen in Nicoya. Het belang van sociale relaties voor 

7 Don Gabriel, 100 jaar, Nicoya.
8 Don Gabriel, 08-03-2011, Nicoya.
9 Don Gabriel, 12-04-2011, Nicoya.
10 Jiménez Corsin, Alberto 2008 Culture and well-being: Anthropological approaches to freedom and political ethics. 
London: Pluto Books. / Mathews, Gordon & Izquierdo, Carolina 2009 Pursuits of happiness: well-being in 
anthropological perspective. New York & Oxford: Berghahn Books.
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ouderen, heb ik geanalyseerd in dit onderzoek middels een netwerkbenadering. In deze benadering 

wordt voornamelijk gekeken naar het belang van informele sociale relaties van ouderen voor het 

ontvangen van sociale steun (Sokolovsky 1997: 318). In dit onderzoek heb ik de benadering van 

sociale steun van Chen en Silverstein (2000) gebruikt, waarbij sociale steun wordt opgesplitst in 

instrumentele en emotionele steun (Chen & Silverstein 2000: 49).

Dit onderzoek vond plaats in de regio van Nicoya, in de stad Nicoya en de dorpen Carmona 

en Hojancha, in de periode van zeven februari tot en met negentien april 2011. Deze plaatsen liggen 

in het noordoosten van de Nicoya Peninsula, in het westen van Costa Rica11. Door onder andere het 

goede systeem van gezondheidszorg, is de levensverwachting van ouderen in de bevolking van 

huidig Costa Rica nog steeds stijgend. Costa Ricanen die in 1850 zijn geboren, hadden een 

gemiddelde levensverwachting van 30 jaar. In de midden jaren '90 van de twintigste eeuw, is dit 

gestegen tot gemiddeld 71 jaar voor mannen en 77 jaar voor vrouwen (Biesanz, Biesanz & Biesanz 

1999: 192). Costa Rica spendeert maar vijftien procent per hoofd van de bevolking aan 

gezondheidszorg wat de Verenigde Staten uitgeven daar aan uitgeven, terwijl ouderen hier gezonder 

en langer leven dan waar ook ter wereld. Dit is voornamelijk het geval in Nicoya, waar een grote 

concentratie bestaat van ouderen van 90 jaar en ouder (Buettner 2008: 173). Deze ouderen worden 

volgens Buettner (2007) gekenmerkt door een hoge mate van subjectief welzijn (Buettner 2007). 

Voor Costa Ricanen zijn hun familieleden erg belangrijk. Ze zien de familie als de natuurlijke basis 

voor de Costa Ricaanse samenleving (Biesanz, Biesanz & Biezans 1999: 195). Deze familie zorgt 

voor de ouderen in Nicoya voor communicatie en (de uitwisseling) van sociale steun. Volgens 

Buettner (2007) zijn de meeste ouderen in Nicoya onderdeel van een toegankelijk (familiaal) 

sociaal systeem van sociale steun en liefde (Buettner 2007). In Costa Rica is het Rooms-

Katholicisme de belangrijkste religie (Knaul, Nigena &  Zuñiga 2000: 6). De ouderen van 90 jaar 

en ouder in Nicoya, zijn ook overwegend Rooms-Katholiek. Religie speelt dan ook een belangrijk 

rol in de levens van deze ouderen (Buettner 2008: 210). In deze regio zien de ouderen zichzelf als 

actieve leden van de Rooms-katholieke kerk en stellen ze veel religieuze diensten te bezoeken 

(Buettner 2007).

Voor mijn onderzoek heb ik data gebruikt uit bezoeken aan 29 ouderen van 90 jaar en ouder. 

Hoeveel bezoeken ik heb gebracht per oudere, was voornamelijk afhankelijk van de lichamelijke en 

mentale gesteldheid. Doordat mijn onderzoeksgroep bestaat uit ouderen van 90 jaar en ouder die te 

kampen hebben met lichamelijke en/of mentale problemen, werd de communicatie met deze 

ouderen bemoeilijkt. Hierdoor heb ik bij relatief veel ouderen een eenmalig bezoek gebracht, waar 

11 Zie kaart 2 (p. 6) en kaarten 3,4, & 5 (p. 7).
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ik enkel data heb kunnen verzamelen door middel van interviews. Desalniettemin, heb ik met een 

aantal ouderen, betiteld als sleutelinformanten, een intensieve relatie opgebouwd. Naast deze 

ouderen, heb ik ook familieleden, voornamelijk kinderen en partners, gesproken. De groep van 

partners was erg klein, omdat (door ouderdom) veel partners van de ouderen al gestorven waren. Ik 

heb, in het licht van de haalbaarheid van mijn onderzoek, enkel familieleden gesproken die óf met 

de ouderen samen woonden óf dichtbij deze ouderen woonden. Bij deze bezoeken heb ik zowel 

gebruik gemaakt van verschillende interviewtechnieken, als van participerende observatie. Één van 

de belangrijkste participerende observaties heb ik kunnen uitvoeren bij Don Zayo12 en Doña Tere13. 

Ik heb bij deze twee ouderen, die overigens het enige paar vormen in mijn onderzoeksgroep van 

ouderen van 90 jaar en ouder, vier keer in hun huis kunnen overnachten. Dit was onder anderen 

mogelijk door hun (relatief) goede mentale en lichamelijk gesteldheid.

In het eerste hoofdstuk is het theoretisch kader weergegeven, dat dient als basis voor dit 

onderzoek. Hier wordt ingegaan op de operationalisering van het concept van subjectief welzijn en 

geluk. Deze concepten worden daarna gekoppeld aan het proces van aging. Hier wordt het 

belang van religie en lichamelijke gezondheid voor het subjectief welzijn en geluk van ouderen 

besproken. In de laatste paragraaf komt de relatie tussen subjectief welzijn en geluk van ouderen en 

sociale relaties aan bod. Ik ga hier in op het concept van sociale relaties en sociale netwerken, 

waarbij (de uitwisseling van) sociale steun een belangrijke rol speelt. Binnen het bespreken van 

sociale steun, staan de begrippen support network, morele plicht en reciprociteit centraal. In 

hoofdstuk twee zal de context van het onderzoek worden weergegeven, waar kenmerken van de 

gezondheidszorg, familie en religie besproken zullen worden. Hierop volgen drie empirische 

hoofdstukken van dit onderzoek. In het eerste empirische hoofdstuk, toon ik een vignet om een 

typische dag in het leven van twee ouderen te illustreren. Hierin zullen de belangrijke thema's die 

relevant zijn voor het beantwoorden van mijn onderzoeksvraag terug komen. Aan de hand van dit 

vignet, zal ik het belang van sociale relaties op het subjectief welzijn en geluk van ouderen in de 

daarop volgende twee empirische hoofdstukken analyseren. In het tweede empirische hoofdstuk zijn 

de thema's gezondheid en instrumentele steun de rode draad. Bij het bespreken van het deel over 

gezondheid, zijn de gevoelens van mannelijkheid, nutteloosheid, en afhankelijkheid belangrijk. Het 

belang van instrumentele steun wordt in het tweede deel geanalyseerd. In het laatste deel van dit 

hoofdstuk komen deze twee thema's gecombineerd aan bod, bij het bespreken van het belang van 

het Rooms-katholicisme en het bezoeken van de mis voor ouderen. Het derde en laatste empirische 

hoofdstuk zal gaan over het belang van communicatie tussen ouderen en sociale relaties voor het 

12 Don Zayo, 96 jaar, Carmona.
13 Doña Tere, 92 jaar, Carmona.
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subjectief welzijn en geluk van ouderen. We zullen zien dat de familie een belangrijke rol in deze 

communicatie speelt. Dit heeft onder andere te maken met de uitwisseling van sociale steun. Ten 

slotte zal ik in de conclusie de empirische inzichten koppelen aan de literatuur. In de conclusie 

wordt het belang van sociale relaties voor het subjectief welzijn en geluk van ouderen in Nicoya 

getoond. 
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Hoofdstuk 1 Theoretische onderbouwing 

Inleiding

In mijn onderzoek heb ik geprobeerd een antwoord te vinden op de vraag wat het belang van sociale 

relaties is voor het subjectief welzijn en geluk van ouderen in Nicoya. Bij het beantwoorden van 

deze vraag, staan de concepten van subjectief welzijn en geluk, aging en sociale relaties centraal. In 

dit hoofdstuk wordt beschreven wat er in de literatuur onder deze concepten wordt verstaan en wat 

de onderlinge verbanden zijn tussen deze concepten. Ik zal hier aangeven welke benaderingen van 

deze concepten en bevindingen van onderzoeken zijn gebruikt voor deze scriptie. In de eerste 

paragraaf wordt in het eerste deel ingegaan op het concept van subjectief welzijn en in het tweede 

deel zal ik de theorie toespitsen op geluk. In de tweede paragraaf komt vervolgens de relatie tussen 

subjectief welzijn en aging aan bod, waarbij religie en lichamelijke gezondheid een belangrijke rol 

spelen. Ten slotte zal ik in de derde paragraaf beschrijven welke rol communicatie heeft tussen 

ouderen en sociale relaties, voor het subjectief welzijn en geluk van de ouderen. De uitwisseling 

van sociale steun, staat hier centraal. 

1.1 Subjectief welzijn en geluk

1.1.1 Subjectief welzijn

Welzijn is in de sociale wetenschappen een belangrijk concept (Jiménez 2008: 2). Zo beschreef 

Evans-Pritchard in 1940 het welzijn van de Nuer. Hij stelde dat het welzijn voor de Nuer kan 

worden uitgedrukt in het hebben van koeien die melk geven, zodat de kinderen goed gevoed kunnen 

worden (Evans-Pritchard 1940: 21). Maar hoe wordt welzijn in de antropologie gedefinieerd? 

Mathews en Izquierdo (2009) noemen welzijn een optimale staat van een individu, die wordt 

beschouwd, uitgedrukt en ervaren in verschillende manieren door verschillende individuen. Bij (het 

onderzoeken van) welzijn is de subjectieve dimensie essentieel (Mathews & Izquierdo 2009: 5; 

Ogilvie 2002: 11). Mathews en Izquierdo (2009) stellen dat subjectief welzijn (meer) moet worden 

bestudeerd en geanalyseerd (Mathews &  2009: 5). Maar om subjectief welzijn te kunnen 

onderzoeken, is het cruciaal om te weten wat dit concept inhoudt. Dit concept wordt in de 

antropologie onderscheidden in drie elementen, namelijk emoties, evaluaties, en motieven (Thin 

2005: 20). 

Subjectief welzijn is een voortdurende mentale staat, dan wel optimale mentale staat, die 

centraal staat in de ervaringen van verschillende emoties (Thin 2005: 20). Om subjectief welzijn 
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van personen te kunnen begrijpen, moeten we begrijpen hoe mensen zich voelen over zichzelf, 

relaties en gebeurtenissen (Mathews & Izquierdo 2009: 30). Door het onderzoeken van dit element, 

kunnen we leren over hoe subjectief welzijn gedrag beïnvloedt en andersom (Thin 2005: 21). 

Hoewel emoties van belang zijn, leggen andere antropologen meer de nadruk op evaluaties. 

Subjectief welzijn kan namelijk ook gezien worden als een waardebepaling van iemands eigen 

leven vergeleken met de definitie van het meest ideale leven van die persoon en van anderen (Keith 

1994: 113). Het is daarbij belangrijk om op te merken dat er een onderlinge samenhang bestaat 

tussen deze twee elementen. Informatie over gevoelens kunnen antropologen namelijk relateren aan 

hoe mensen hun leven, de levens van anderen en de morele kwaliteit van handelingen en instituties 

evalueren. We moeten begrijpen hoe mensen betekenis produceren in hun levens door het evalueren 

van hun leven en die van anderen, zowel in het algemeen als in referentie tot specifieke domeinen 

(Katz 2009: 81 ; Mathews & Izquierdo 2009: 30). Lambek (2008) claimt zelfs dat subjectief welzijn 

enkel een evaluatieve betekenis heeft (Lambek 2008: 125). Ten slotte is het cruciaal om de 

motieven voor het verkrijgen van subjectief welzijn te onderzoeken. Motieven omvatten niet alleen 

het verlangen om je goed te voelen, maar ook het verlangen voor een leven dat door anderen als 

goed wordt beschouwd in lijn met heersende normen en waarden (Mathews & Izquierdo 2009: 31). 

Waarden en normen in relatie tot subjectief welzijn, die bijvoorbeeld stellen wanneer het goed en/of 

gepast is om subjectief welzijn te verbloemen of te tonen, kunnen motieven van mensen bepalen 

(Keith 1994: 112). Door onderzoek te doen naar motieven, kunnen we leren hoe subjectief welzijn 

gedrag beïnvloed (Thin 2005: 21).

1.1.2 Geluk

In de sociaal-wetenschappelijke literatuur is er geen uniforme benadering van de concepten 

subjectief welzijn en geluk (Jovanovic 2011: 631). In sommige onderzoeken wordt geluk gezien als 

synoniem voor subjectief welzijn14. Meestal wordt geluk echter benaderd als onderdeel van 

subjectief welzijn (Bond 2003 :42). Volgens Constanza (2005) is (het zelfgerapporteerde niveau van 

geluk), een belangrijk onderdeel van het concept van subjectief welzijn (Constanza 2006: 268). 

Mathews en Izquierdo (2009) stellen dat geluk zelfs het belangrijkste onderdeel is van subjectief 

welzijn (Mathews & Izquierdo 2009:1). Deze laatste benadering staat centraal in deze scriptie. Maar 

hoe kan het belang van sociale relaties voor het geluk voor ouderen dan worden onderzocht? 

Baumeister (1991) stelt dat het, in het voorbeeld van het belang van gezondheid, niet gaat om hoe 

gezond een individu is, maar hoe dit individu zich voelt over zijn of haar gezondheid (Baumeister 

14  Bijvoorbeeld Lyubomirsky, S., Sheldon, K. M., & Schkade, D. (2005). Pursuing happiness: The
 architecture of sustainable change. Review of General Psychology 9, 111–131.
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1991: 213). In het licht van de bovenstaande stelling van Baumeister, zal ik in dit onderzoek het 

belang van sociale relaties voor het geluk van ouderen in Nicoya onderzoeken.

Bij onderzoek naar geluk, blijkt de evaluatieve dimensie van dit concept ook belangrijk te 

zijn. Volgens Baumeister (1991) is geluk namelijk niet een direct resultaat van externe 

omstandigheden, maar wordt geluk bepaald door hoe een individu deze omstandigheden beschouwt 

en evalueert (Baumeister 1991: 306). Wright (2010), die onderzoek deed naar het geluk van 

Peruviaanse migranten in Londen en Madrid, legt in haar onderzoek naar geluk ook een focus op 

evaluaties. Ze stelt dat bij onderzoek naar geluk, de evaluatieve dimensie erg belangrijk is (Wright 

2010: 376). 

1.2 Subjectief welzijn en aging

1.2.1 Aging en successful aging

In deze scriptie, beantwoord ik de vraag wat het belang is van sociale relaties op het subjectief 

welzijn en geluk van ouderen in Nicoya. Een belangrijk concept wat te onderscheiden valt in deze 

vraag, is het concept van ouderdom en aging. Sokolovsky (1997) onderscheidt drie perspectieven 

op ouderdom en aging, namelijk het chronologisch, fysiologisch, en het sociale perspectief 

(Sokolovsky 1997: 3). Het chronologisch perspectief omvat het kijken naar aging als een standaard 

eenheid van tijd (vaak in jaren) (Sokolovsky 1997: 4). Het fysiologisch perspectief gaat over 

fysieke veranderingen in relatie tot het proces van aging. Ten slotte omvat het sociale perspectief 

het kijken naar sociale netwerken van ouderen, (Albert & Cattell 1994: 14) en de invloed van 

informele steun van deze netwerken (Sokolovsky 1997: 3-4). Binnen mijn onderzoek zijn de laatste 

twee perspectieven van belang. De ouderen in mijn onderzoek hebben te kampen met een 

verslechterde gezondheid en fysiek, wat veel invloed heeft op de communicatie tussen hen en hun 

sociale relaties. Hierdoor is het fysiologische perspectief, in dit geval waar de gevolgen van de 

fysieke veranderingen voor ouderen worden beschouwd, belangrijk voor mijn onderzoek. In relatie 

met dit perspectief, is de notie van Keith (1994), die stelt dat de notie van subjectief welzijn door de 

tijd heen verandert en verschillend is per individu, van belang. Volgens haar is subjectief welzijn 

niet (altijd) permanent (Keith 1994: 110). Daarnaast is het sociale perspectief van belang. In mijn 

onderzoek onderzoek ik het belang van sociale relaties voor ouderen. Hier staat de analyse van hun 

sociale netwerken en de uitwisseling van informele steun centraal. 

In haar onderzoek naar successful aging heeft Fry (1997) door middel van kwalitatieve 

interviews aan ouderen gevraagd wat zij definiëren als het ideale leven (Fry 1997: 102). In het licht 
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van het evaluatieve perspectief van Keith (1994) op subjectief welzijn, namelijk dat subjectief 

welzijn een waardebepaling is van iemands eigen leven vergeleken met de definitie van het meest 

ideale leven van die persoon en van anderen (Keith 1994: 113), kan worden gesuggereerd dat het 

concept van successful aging kan worden omvat als subjectief welzijn van ouderen. Het 

fysiologische en sociale perspectief op aging, staan in relatie met de fysiologische en sociale 

dimensie van successful aging (Fry 1997: 103). Volgens Fry (1997) vormen lichamelijke 

gezondheid en sociale relaties de twee steunpilaren van successful aging (Fry 1997: 103). Fry lijkt 

hier een belangrijke steunpilaar voor successful aging te missen. Naast het belang van lichamelijke 

gezondheid en en sociale relaties, wordt door veel literatuur gewezen op het belang van religie voor 

het subjectief welzijn van ouderen. In de volgende twee subparagrafen, zal ik het belang van religie 

en lichamelijke gezondheid voor het subjectief welzijn van ouderen bespreken. In de laatste 

paragraaf komt het belangrijk van sociale relaties voor dit subjectief welzijn van ouderen aan bod. 

1.2.2 Religie

Naast deze drie-deling van het concept van subjectief welzijn, is het ook van belang om factoren in 

beschouwing te nemen die van belang zijn voor het subjectief welzijn. Religie is één van deze 

factoren. Of, in de woorden van Ferriss (2002), is subjectief welzijn een complete set van 

invloeden, waarvan religie een belangrijk onderdeel is (Ferriss 2002: 210). Krause (2003) legt in 

zijn onderzoek de nadruk op ouderen, en concludeert ook dat religie van groot belang is voor het 

subjectief welzijn van ouderen (Kraus 2002: s160). Maar het lijkt zo te zijn dat door de invloed van 

de sociale en culturele context op de constructie van subjectief welzijn (Keith 1994: 112), andere 

onderzoeken wijzen op een negatieve relatie tussen religie en subjectief welzijn. Brown en Tierny 

(2007) claimen bijvoorbeeld dat religiositeit bij ouderen in China, een negatieve invloed heeft op 

het subjectief welzijn van deze ouderen (Brown en Tierny 2007: 310). Vooralsnog, lijkt veel 

onderzoek over de relatie tussen religie en subjectief welzijn te tonen dat religie wel degelijk een 

belangrijke factor vormt voor het subjectief welzijn (van ouderen). Maar hoe krijgt deze relatie 

tussen religie en subjectief welzijn zijn vorm bij ouderen? Een eerste aanwijzing zou het onderzoek 

van Cox & Hammonds (1988) kunnen zijn, waarin zij stellen dat de kerk een cruciaal onderdeel kan 

vormen van sociale integratie en activiteiten (Cox & Hammonds 1988: 1). Stark en Maier (2008) 

stellen dat deze sociale integratie als gevolg van religie, ook invloed heeft op het geluk van ouderen 

(Stark & Maier 2008: 125). Krause, Ellison en Wulff (1998) stellen dat emotionele steun binnen de 

kerk van invloed is op het subjectief welzijn van kerkgangers (Krause, Ellison & Wulff 1998: 736), 

waarbij de frequentie van het bezoek aan de kerk van belang is (Ferriss 2002: 199).
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1.2.3 Lichamelijk gezondheid 

Hoewel de invloed van fysieke gezondheid op het subjectief welzijn van ouderen cultuur-

afhankelijk is (Bourne, Morris & Eldemire-Shearer 2010: 317), wijst de literatuur in het algemeen 

op een groot belang van deze lichamelijk gesteldheid op het subjectief welzijn van ouderen 

(Fernandez-Ballesteros 2002: 657). Ook wordt steeds bevonden dat een goede fysieke gezondheid 

één van de belangrijkste factoren voor het geluk van ouderen is (Knox & Schacht 2010: 562). Ook 

Allison & Angner & Saag (2009) erkennen dit belang van lichamelijk gezondheid voor ouderen, 

maar claimen dat een slechte gezondheidstoestand van ouderen voornamelijk van invloed is op het 

subjectief welzijn als dit dagelijks functioneren beperkt (Allison & Angner & Saag 2009: 510). 

Daarnaast kan een slechte fysieke toestand leiden tot afhankelijkheid, met als gevolg 

schuldgevoelens doordat deze fysieke toestand leidt tot het onvermogen te reciproceren (Dwyer, 

Lee & Jankowski 1994: 36). Deze afhankelijkheid en reciprociteit komen in de volgende paragraaf 

uitvoerig aan bod. 

1.3 Subjectief welzijn, aging en sociale relaties

1.3.1 Sociale relaties en sociale netwerken

Lee en Ellithorpe (1982) stellen dat de interactie tussen ouderen met familieleden, waarbij de 

nadruk ligt op kinderen, niet belangrijk is voor het subjectief welzijn van ouderen (Lee&Ellithorpe 

1982: 217) en noemen het idee dat relaties tussen familieleden en ouderen cruciaal zijn voor het 

subjectief welzijn van ouderen een mythe (Lee&Ellithorpe 1982: 223). Deze stelling wordt door 

Hess en Waring (1978) ondersteund met hun argument van de generation gap. Dit houdt in dat 

ouderen en kinderen verschillende ideeën en moralen hebben, omdat zij in verschillende cohorten 

geboren zijn en onderdeel zijn van verschillende generaties. Hierdoor is deze interactie tussen 

kinderen en ouderen niet van belang voor het subjectief welzijn van de ouderen, omdat deze 

verschillende ideeën “nuttige” interactie erg bemoeilijkt (Hess&Waring 1978: 306). Doordat 

verschillende generaties verschillende waarden en normen hebben, is het mogelijk dat bepaalde 

familieleden niet eens de interactie aangaan met de ouderen (Attias-Donfut 2001: 9). Lee en 

Ellithorpe (1982) voegen hier nog aan toe dat relaties van ouderen met familieleden heel anders zijn 

dan vriendschapsrelaties van ouderen. Vriendschapsrelaties zijn namelijk gekozen en gebaseerd op 

gemeenschappelijke interesses, terwijl relaties tussen ouderen en familie “prescribed” zijn en niet 

zijn gebaseerd op gedeelde interesses. Dit zou er voor zorgen dat communicatie tussen ouderen en 

familieleden niet van belang is voor het subjectief welzijn en geluk van ouderen (Lee&Ellithorpe 

16



1982: 218). Ik neem echter de stelling in dat communicatie tussen ouderen en hun sociale  relaties, 

met de nadruk op familieleden, wel degelijk cruciaal is voor zowel het subjectief welzijn als het 

geluk van ouderen. Waarom is communicatie tussen ouderen en sociale relaties dan zo belangrijk? 

Communicatie van ouderen met sociale relaties gaat bijvoorbeeld gevoelens van eenzaamheid tegen 

(Guo, Q & Liu, L. 2007: 1279), door Fernandez-Ballesteros (2002) de negatieve reactie op sociale 

relaties genoemd, die grote gevolgen kan hebben voor het subjectief welzijn (Fernandez-Ballesteros 

2002: 650) en het geluk van ouderen (Witt, Lowe, Peek & Curry 1980: 1302). Bij het belang van 

communicatie voor ouderen, speelt de uitwisseling van sociale steun tussen deze ouderen en sociale 

relaties een grote rol. Het is dan ook cruciaal voor mijn onderzoek om de functie en constructie van 

deze sociale te begrijpen (Biddlecom & Chayovan & Ofstedal 2005: 186).  

1.3.2 Sociale steun 

Binnen mijn onderzoek, maak ik gebruik van een netwerkbenadering. Bij deze benadering wordt 

gekeken naar het belang van informele sociale relaties voor ouderen in het verkrijgen van sociale 

steun (Sokolovsky 1997: 318) en wordt de nadruk gelegd op het hele netwerk van sociale relaties 

waarvan individuen direct onderdeel zijn (Phillipson, Bernard, Phillips & Ogg 2001: 26). 

Sociale netwerken zijn individu-gecentreerde groepen van persoonlijke relaties (Sokolovsky 

1997: 318), om hen te voorzien in mogelijke behoeften (Litwin 1996: 1). In het licht van deze 

behoeften, kunnen sociale netwerken dus gezien worden als verzorgers van bronnen aan leden op 

verschillende momenten (Phillipson, Bernard, Phillips & Ogg 2001: 28), zoals tijdens ouderdom. 

Sociale netwerken moeten echter niet als een statisch geheel gezien worden, maar als een groep van 

sociale relaties waar mensen steeds uit verdwijnen en waar nieuwe mensen weer worden 

opgenomen. Dit wordt in de antropologie omvat door de term convoy, om het dynamische aspect 

van sociale netwerken en interacties te benadrukken (Phillipson, Bernard, Phillips & Ogg 2001: 27). 

Bij onderzoek naar sociale relaties van ouderen, lijkt het me echter onvoldoende als er enkel 

veronderstelde definities en structuren van sociale netwerken worden gebruikt. Hierdoor is de 

affective network-benadering voor mijn onderzoek van belang, omdat deze analyseert wie de 

ouderen zelf definiëren als individuen die een centrale plaats vervullen in hun leven. Er worden 

daardoor geen veronderstellingen gemaakt over de natuur en structuur van het sociale netwerk waar 

het desbetreffende individu zich bevindt, maar wordt enkel gevraagd aan het individu wie het meest 

belangrijk is in hun leven (Phillipson, Bernard, Phillips & Ogg 2001: 29). 

Zoals Litwin (1996) stelt, voorziet sociale steun de ouderen in mogelijke behoeften (Litwin 

1996: 1). Volgens Fernandez-Ballesteros (2002) wordt sociale steun voornamelijk ontvangen door 
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ouderen als zij problemen hebben met functionele vaardigheden (Fernandez-Ballesteros 2002: 651). 

Hij lijkt zich met deze stelling enkel te concentreren op lichamelijk gebreken, waardoor 

instrumentele steun op zijn plaats is. Ook Jones en Vetter (1985) en Wenger (1997) leggen de 

nadruk op instrumentele steun en stellen dat instrumentele steun de meest intensieve vorm van steun 

is die door familie aan ouderen wordt verleend (Jones & Vetter 1985: 645; Wenger 1997: 8). Zij 

lijken hier een onvolledig beeld te schetsen van het proces van uitwisseling van sociale steun van 

familieleden met ouderen. Als we rekening houden met de indeling van Phillipson, Bernard, 

Phillips & Ogg (2001) van sociale steun in emotionele, instrumentele en financiële steun, en vele 

onderzoeken die juist aantonen dat emotionele steun van groot belang is voor ouderen, zoals 

Patrick, Cottrell & Barnes (2001) en Okamoto en Harasawa (2009), dan lijkt het me onvoldoende 

om enkel op instrumentele steun de focus te leggen en emotionele steun buiten de analyse te 

houden. Dit verkrijgen van instrumentele, emotionele, en financiële steun, waarbij de hoeveelheid 

van sociale steun van belang is, wordt door Oxman en Hul (1997) het functionele aspect van sociale 

steun genoemd (Oxman & Hul, 1997: 1). Chen en Silverstein (2000) splitsen dit functionele aspect 

op in emotionele steun en instrumentele steun, waarbij financiële steun een onderdeel vormt van 

instrumentele steun.  Volgens Chen en Silverstein (2000) omvat instrumentele steun namelijk 

vormen van steun die als praktische steun worden beschouwd, zoals persoonlijke zorg, 

huishoudelijke taken, en financiële hulp (Chen & Silverstein 2000: 49). Deze indeling van sociale 

steun wordt gehanteerd in deze scriptie. Emotionele steun omvat volgens hen communicatie tussen 

individuen waarbij intimiteit en vertrouwen wordt gedeeld. Volgens Chen en Silverstein (2000) is 

deze emotionele steun belangrijk voor het geluk van ouderen, omdat deze steun het gevoel van 

intimiteit en het vertrouwen tussen gever en ontvanger verhoogt (Chen & Silverstein 2000: 49). 

1.3.3 Het support network

Nu dat we hebben besproken wat er verstaan wordt onder het concept van sociale steun, rijst de 

vraag op wie deze sociale steun dan verleent. In andere woorden, wie behoort tot het zogenaamde 

support network van de ouderen (Wenger 1997: 7). Fernandez-Ballesteros (2002) concludeerde 

door zijn onderzoek over ouderen in Spanje, dat de familie vrijwel altijd de belangrijkste bron van 

steun is voor deze ouderen. Dit belang van de familie bij de steun aan ouderen blijkt ook uit het 

onderzoek van Crist (2005) (Crist 2005: 485). Binnen de familie blijken vooral de kinderen, met 

nadruk op de dochters, respectievelijk de partner, de meeste steun te verlenen aan de ouderen 

(Fernandez-Ballesteros 2002: 652). Mutran en Reitzes (1984) en Wenger (1997) stellen juist dat 

eerst de partner, en daarna de kinderen  van belang zijn voor het verlenen van steun aan de ouderen 
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(Mutran&Reitzes 1984: 127; Wenger 1997: 7-8). Net als Fernandez-Ballesteros, stelt Wenger 

(1997) wel dat in het geval van instrumentele steun, de dochters de meeste steun verlenen aan 

ouderen (Wenger 1997: 8). Jones en Vetter (1985) lijken aan deze relationele visie op 

steunverlening voorbij te gaan, en leggen de nadruk op gender; de steun aan ouderen wordt voor het 

grootste deel door de vrouwelijke familieleden op zich genomen (Jones & Vetter 1985: 645). 

Volgens Chen en Silverstein (2000) heeft gender (van de kinderen) geen invloed, maar 

voornamelijk de geografische afstand tussen ouderen en kinderen. Kinderen die dichtbij de ouderen 

wonen, verlenen beduidend meer steun aan de ouderen, dan kinderen die niet dichtbij wonen. Dit 

geldt volgens hen ook voor communicatie tussen ouderen en familieleden in het algemeen (Chen & 

Silverstein 2000: 48). Volgens Lee en Ellithorpe (1982) wonen ouderen dan ook meestal dichtbij ten 

minste één kind (Lee & Ellithorpe 1982: 217). In de empirische hoofdstukken zal blijken, dat zowel 

de relatie tot de ouderen (partner, kind etc.), gender van de sociale relaties, als de geografische 

afstand tussen de ouderen en hun sociale relaties van belang is bij de analyse van sociale steun bij 

ouderen in Nicoya. 

1.3.4 Morele plicht en reciproceren

Ondanks dat het verlenen van steun  aan ouderen door familieleden vaak hoge kosten met zich 

meebrengt (Jones & Vetter 1985: 645), zoals de ervaring van hoge niveaus van stress (Dwyer & 

Miller 1990: 27), blijken familieleden toch steun aan de ouderen te (willen) verlenen. Deze sociale 

steun die ouderen ontvangen, is dan voornamelijk informele steun (Fernandez-Ballesteros 2002: 

653). Dit strookt met de bevinding van Albert & Cattell (1994), die claimen dat informele steun 

bijna altijd overwicht heeft in de zorg voor ouderen. De familie verzet zich ook vaak tegen formele 

steun aan ouderen, vooral in de vorm van een verzorgingstehuis (Albert & Cattell 1994: 109). Ook 

blijken ouderen zelf zich te verzetten tegen het ontvangen van formele steun. Fernandez-Ballesteros 

(2002) ondervindt in zijn onderzoek naar Spaanse ouderen, dat de ouderen vinden dat hun familie 

de morele plicht heeft om steun aan hen te verlenen (Fernandez-Ballesteros 2002: 653). Dit strookt 

met de bevindingen van Francis (1984), die heeft ondervonden dat morele verplichtingen een erg 

belangrijk motief is voor de familie voor steunverlening aan ouderen.

Hoewel antropologen zoals Francis (1984) vooral de nadruk leggen op ouderen die steun 

ontvangen, leggen anderen, in het licht van steun aan ouderen, vooral de nadruk op reciprociteit. De 

antropoloog Levi-Strauss (1964) stelde in de jaren zestig al, dat reciprociteit de essentie vormt van 

het sociale leven (Levi-Strauss 1964: xvi). Als we de relaties tussen ouderen en familieleden in 

beschouwing nemen, gaat het hoofdzakelijk om reciprociale relaties (Amoss & Harrell 1981: xv; 
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Albert & Cattell 1994: 109; Lee & Ellithorpe 1982: 217). Albert en Cattell (1994) stellen dan ook 

voor om sociale relaties van ouderen te onderzoeken vanuit het perspectief van uitwisselingen 

(Albert & Cattell 1994: 109). Familieleden, voornamelijk kinderen, lijken steun te geven aan 

ouderen, omdat ze het verlangen voelen hen te helpen omdat de ouderen hen vroeger hebben 

geholpen (Dwyer, Lee & Jankowski 1994: 35). Kinderen voelen vaak een gevoel van 

verantwoordelijkheid en voelen dat ze steun zijn verschuldigd aan hun ouders en/of grootouders 

(Attias-Donfut 2001: 14). Echter blijkt het vaak zo te zijn dat ouderen ook sociale steun verlenen 

aan hun familieleden. Volgens Fernandez-Ballesteros (2002) is dat door drie redenen. De ouderen 

hebben ten eerste het verlangen te reciproceren en ten tweede vinden de ouderen vaak dat de 

familieleden deze steun nodig hebben. Ten slotte verlenen ouderen steun aan familieleden, volgens 

Fernandez-Ballesteros (2002), omdat dit het gevoel van nutteloosheid vermindert (Fernandez-

Ballesteros 2002: 654). Dit gevoel van nutteloosheid wordt volgens Mutran en Burke (1987) 

veroorzaakt door gevoelens van eenzaamheid (Mutran & Burke 1987: 463). In de empirische 

hoofdstukken van deze scriptie zal blijken dat het gevoel van nutteloosheid bij ouderen in Nicoya 

door een andere factor wordt veroorzaakt. 

1.3.5 Afhankelijkheid

Het is mogelijk dat ouderen niet altijd kunnen zorgen voor (onmiddellijke) teruggave van goederen 

of diensten van gelijke waarde, een karakteristiek van veel ouderen door geringe (financiële) 

bronnen en gebrek aan lichamelijke gezondheid. Dit zou een gevoel van afhankelijkheid tot gevolg 

kunnen hebben en een lagere subjectief welzijn  (Dwyer, Lee & Jankowski 1994: 35). Ook Lee en 

Ellithorpe (1982) hebben bevonden dat steun van sociale relaties in het algemeen, en kinderen in het 

bijzonder, kan leiden tot een verhoging van gevoelens van afhankelijkheid (Lee&Ellithorpe 1982: 

222-223). Deze verhoging van afhankelijkheid, staat uiteraard haaks op het verlangen van ouderen 

naar behoud van autonomie en onafhankelijkheid, door Fernandez-Ballesteros (2002) benoemd tot 

een van de belangrijkste gevoelens voor ouderen (Fernandez-Ballesteros 2002: 657). Deze 

afhankelijkheid moet worden gerelateerd aan de mate van fysieke gezondheid van de ouderen. Uit 

onderzoek van Davis & Stathi & McKenna (2005) blijkt dat ouderen die relatief actief zijn (door 

goede fysieke gezondheid), en dus minder afhankelijk zijn van anderen, een hoger subjectief 

welzijn hebben dan ouderen die dit niet zijn (Davis & Stathi & McKenna 2005: 600). Later 

onderzoek, zoals van Christ (2005), concludeert juist dat ouderen steun van de familie goed in hun 

leven kunnen incorporeren, terwijl ze zichzelf nog steeds zien als autonome personen en niet dit 

gevoel van afhankelijkheid ervaren. Het niveau van aanvaardbaarheid van de steun van de familie is 
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hierbij echter wel afhankelijk van de kwaliteit van de relaties tussen de ouderen en de familieleden 

die hen steun verlenen (Crist 2005: 487). In gevallen dat de ouderen wel familieleden goederen 

en/of diensten van gelijke waarde kunnen teruggeven, kan dit gevoel van afhankelijkheid worden 

verminderd (Dwyer, Lee & Jankowski 1994: 35). 
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Hoofdstuk 2 Context van het onderzoek

Ik heb mijn veldwerk voor dit onderzoek uitgevoerd in het noordoosten van de Nicoya Peninsula, in 

de stad Nicoya en de dorpen Carmona en Hojancha15. De literatuur over mijn onderzoeksregio is 

echter zeer beperkt. Om toch een context weer te geven waarin het belang van sociale relaties voor 

ouderen in Nicoya begrepen moet worden, zal ik in dit hoofdstuk hoofdzakelijk de belangrijke 

kenmerken van Costa Rica omschrijven die relevant zijn voor mijn onderzoek. 

2.1 Gezondheidszorg

Hoewel Costa Rica wordt beschouwd als een laag-midden inkomen land, was Costa Rica in 1999 

één van de 35 landen met de hoogste Human Development Index. Deze situatie kan worden 

verklaard door het bestaan van een welvaartsstaat en de implementatie van een sociale programma's 

tijdens de tweede helft van de 20ste eeuw (Knaul, Nigena &  Zuñiga 2000: 6). Door deze 

hervormingen is het volledige aanbod van zorg in handen gekomen van het Costa Ricaans Sociaal 

Verzekeringsfonds (CCSS16), waardoor nu 82% van de populatie van Costa Rica is gedekt door de 

gezondheidsverzekering (Rosero-Bixby 2004: 1271). De hervormingen zijn begonnen in gebieden 

die worden gekarakteriseerd door lage sociaal-economische klasse met lage toegang tot 

gezondheidsdiensten. Door het voornamelijk het verbeteren van de gezondheidszorg in deze 

gebieden, is de kloof tussen verschillende sociaal-economische klassen verkleind. Het openen van 

de EBAIS17 was voornamelijk de oorzaak van deze nivellering. EBAIS zijn lokale 

gezondheidsinstellingen die hulp bieden bij de fysieke, sociale, en psychologische behoeften 

omtrent gezondheid (Clark 2002: 7). Ook Rosero-Bixby en  Brenes-Camacho (2009) stellen dat 

deze EBAIS positieve gevolgen hebben gehad voor Costa Ricanen, met nadruk op ouderen. Echter, 

hebben zij in zijn onderzoek naar het gebruik van preventieve gezondheidszorg voor ouderen 

ondervonden, dat gebruik van deze gezondheidszorg hoger ligt voor mensen met een hoge sociaal-

economische klasse. Daarbij is het gebruik van  preventieve gezondheidszorg lager bij ouderen die 

niet verzekerd zijn, dan bij ouderen die wel verzekerd zijn (Rosero-Bixby en  Brenes-Camacho 

2009: 730). Ondanks dat er een nivellering heeft plaats gevonden in de toegankelijkheid van de 

gezondheidszorg, blijkt er dus nog een groot verschil te zijn tussen sociaal-economische klassen. 

Dankzij het succes van het gezondheidssysteem in onder anderen de behandeling van 

15 Zie kaart 2 (p. 6) en kaarten 3,4, & 5 (p. 7).
16 Caja Costarricense de Seguro Social (Costa Ricaans Sociaal Verzekeringsfonds).
17 Equipos Básicos de Atención Integral de Salud (Basisteams voor integrale gezondheidszorg).
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infectieziektes, is de populatie van Costa Rica nu ouder, gezonder, en hebben een hogere 

levensverwachting (Clark 2002: 5). Costa Ricanen die in 1850 zijn geboren, hadden een gemiddelde 

levensverwachting van 30 jaar. In het van de midden jaren '90 van de twintigste eeuw, is dit 

gestegen tot gemiddeld 71 jaar voor mannen en 77 jaar voor vrouwen. Deze veranderingen hebben 

gezorgd voor het feit dat de ouderen een snel groeiend segment zijn van de bevolking van Costa 

Rica (Biesanz, Biesanz & Biesanz 1999: 192). Er wordt verwacht dat in 2025, dat tien procent van 

de totale bevolking een leeftijd heeft van 65 jaar of ouder (Knaul, Nigena &  Zuñiga 2000: 6). De 

vergrijzing van de bevolking, heeft ook een groei in verschillende overheidsinstanties tot gevolg 

gehad die speciaal programma's voor ouderen organiseren. Echter, stellen Biesanz, Biesanz en 

Biesanz (1999), is het gebrek aan geld, eenzaamheid en verveling (nog steeds) een veelvoorkomend 

probleem bij ouderen (Biesanz, Biesanz & Biesanz 1999: 192). Het hebben van sociale relaties, kan 

belangrijk zijn om deze problemen te verminderen.

2.2 Informele en formele steun 

Door onder andere de stijging van de arbeidsparticipatie van vrouwen, wordt de capaciteit van het 

informele verzorgingssysteem steeds kleiner (Knaul, Nigena &  Zuñiga 2000: 4). Steeds meer 

werkende dochters laten bijvoorbeeld hun ouders opnemen in bejaardentehuizen (Biesanz, Biesanz 

& Biesanz 1999: 193). Echter, wordt momenteel de verzorging van ouderen in Costa Rica nog 

steeds grotendeels bepaald door steun van de familie (Knaul, Nigena &  Zuñiga 2000: 4). De Costa 

Ricanen hebben een afkeer van formele hulp als bejaardentehuizen (Biesanz, Biesanz & Biesanz 

1999: 193), omdat het verlenen van steun aan de ouderen wordt gezien als een verantwoordelijkheid 

van de familie (Knaul, Nigena &  Zuñiga 2000: 4). Veel Costa Ricanen voelen de morele plicht om 

voor hun ouders te zorgen. Die verplichting tot verzorging van ouderen is zelfs geformaliseerd in de 

wet, in de zogenaamde familiecode (Biesanz, Biesanz & Biesanz 1999: 192). Dit heeft tot gevolg 

dat steun van de staat aan de ouderen minimaal is. Enkel 30% van de pensionarissen in 1995 kreeg 

maar een pensioen en deze waren bijna nooit dekkend (1/5 van de pensioenen bedroeg acht dollar 

per maand) (Biesanz, Biesanz & Biesanz 1999: 192). De verzorging van ouderen wordt 

voornamelijk door vrouwelijke familieleden op zich genomen (Knaul, Nigena &  Zuñiga 2000: 4), 

waarbij het in de praktijk de dochters zijn die het grootste deel van de steun verlenen (Biesanz, 

Biesanz & Biesanz 1999: 193). Dit zou verklaard kunnen worden door culturele normen van 

mannelijkheid en vrouwlijkheid (Biesanz, Biesanz & Biesanz 1999: 186). Onderzoek laat zien dat 

deze sterke familiebanden ook evident zijn in Nicoya en omgeving (Buettner 2008: 180) en dat de 

meeste ouderen een toegankelijk sociaal systeem voor sociale steun en liefde hebben (Buettner 
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2007). Volgens Chen & Silverstein (2000) ontvangen ouderen die dichtbij hun kinderen wonen vaak 

meer steun, dan ouderen die niet dichtbij hun kinderen wonen (Chen & Silverstein 2000: 48). 

Ouderen in Costa Rica blijken dan ook heel dichtbij ten minste één kind te wonen of zelfs met één 

of meer van hun kinderen samen te wonen (Biesanz, Biesanz & Biesanz 1999: 193). 

2.3 Religie 

Het overgrote deel van de inwoners van Costa Rica zegt een religie te hebben. 76 procent noemt 

zichzelf Rooms-Katholiek, veertien procent Evangelisch Protestant en een kleine vijf procent zegt 

een andere religie te hebben. Slechts vier procent zegt geen religie aan te hangen (Knaul, Nigena & 

Zuñiga 2000: 6). De belangrijkheid van het Rooms-Katholicisme blijkt uit de relatie met de staat in 

de grondwet, waarin is opgenomen dat de staat bijdrage moet leveren aan de zorg van het Rooms-

katholicisme in Costa Rica. Religie speelt voor de meeste Costa Ricanen ook een belangrijke rol in 

hun leven (Rheenen 2007: 65). Voor ouderen betekent dit onder andere het bezoeken van de mis. 

Als ze de mis niet meer kunnen door een slechte gezondheid, lossen ze dat op door bijvoorbeeld de 

mis te bekijken op TV. De mis heeft ook een belangrijke sociale functie, doordat het voor veel Costa 

Ricanen een belangrijk sociale gelegenheid vormt om vrienden te ontmoeten (Biesanz, Biesanz & 

Biesanz 1999: 237). In Nicoya stelt ook het grootste deel van de ouderen Rooms-Katholiek te zijn. 

Deze religie speelt ook een belangrijk rol in de levens van deze ouderen (Buettner 2008: 210). In 

deze regio zien de ouderen zichzelf als actieve leden van de Rooms-katholieke kerk en stellen ze 

veel religieuze diensten te bezoeken (Buettner 2007). 
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Hoofdstuk 3 Een dag uit het leven van Don Zayo en Doña Tere
 

Don Zayo en Doña Tere, een ouder stel van 96 respectievelijk 92 jaar, wonen met z'n tweeën in een 

houten huis in Carmona18. Zij hebben mij veel inzicht verschaft in het belang van sociale relaties op 

hun subjectief welzijn en geluk. In deze scriptie spelen zij dan ook een belangrijke rol. Aan de hand 

van het onderstaande vignet, een beschrijving van een doordeweekse dag uit hun leven, zal ik het 

belang van sociale relaties op het subjectief welzijn en geluk van ouderen analyseren. Om dit belang 

te kunnen begrijpen, ligt de focus bij deze analyse op de gevoelens van ouderen over zichzelf, 

relaties en gebeurtenissen. 

3.1 Een dag uit het leven van Don Zayo en Doña Tere

“Het is vroeg in de ochtend als Gerardo, de oudste zoon van Don Zayo en Doña Tere, in zijn blauwe 

overall de eetkamer komt binnen lopen. In zijn hand houdt hij een metalen kan vast. Hij legt zijn 

kapotte rieten hoed op de tafel neer, zet de kan er naast en en draait zijn hoofd. “Hier zit melk in 

voor mijn ouders. Van de koeien die daar staan”, zegt hij tegen me met zijn lage stem terwijl hij 

met zijn vinger naar buiten wijst. Op dat moment komt Doña Tere vanuit de aangrenzende 

slaapkamer de keuken binnen lopen. Doña Tere is een kleine, fijn gebouwde vrouw met kort grijs 

haar, die in de ochtend gekleed gaat in een roze ochtendjapon met zilverkleurige, kapotte 

instapschoenen. Terwijl ze naar het kacheltje loopt, dat in de hoek van de eetkamer staat, vraagt ze 

hoe het met ons gaat. Als we zeggen dat het goed gaat en ook haar deze vraag stellen, verschijnt er 

een glimlach op haar gezicht. “Heel goed, met dank aan God”. Ze pakt een doekje en begint met het 

boenen van de bovenkant van het kacheltje. Het lijkt erop dat ze voorbereidingen aan het treffen is 

om dadelijk een ontbijt op tafel te zetten. Als Doña Tere net klaar is met schoonmaken, komt Don 

Zayo de kamer binnen lopen. Don Zayo, een lange dunne man met kort grijs haar, beweegt zich 

voort met een houten wandelstok. Don Zayo is de partner van Doña Tere en zijn dit jaar 75 jaar 

getrouwd. In enkel een rode slip, strompelt hij naar het douchehokje. Mijn aanbod van hulp slaat hij 

af met een glimlach en zegt dat hij het zelf wel kan. Ondertussen loopt Doña Tere naar buiten. Door 

het open raam is te zien hoe een waslijn op en neer beweegt, waarop het geluid van dicht klappende 

wasknijpers volgt. Als ze weer naar binnen loopt, heeft ze een rode handdoek over haar arm heen 

hangen en een donkerblauwe slip in haar rechterhand. Met een hupje gooit ze de handdoek en slip 

kundig over de rand van het douchehokje heen en loopt meteen door naar de keuken. Ze pakt een 

groot, krom mes van een haakje aan de muur en begint met het snijden van een ui die op het tafeltje 

18 Zie kaart 4 (p.7).
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ligt naast het kacheltje. Gerardo, die een tijdje weg geweest bleek te zijn, komt de keuken binnen en 

legt een in plastic verpakt stuk brood op de melkkan. Hij zegt zijn ouders gedag en loopt weer de 

kamer uit naar buiten. Het gebrom van een motor volgt. De handdoek en slip die eerst over de rand 

van het douchehokje hingen, zijn verdwenen. Op het kacheltje staan al wat pannetjes te pruttelen en 

de geur van rijst en frijoles hangt in de lucht. Doña Tere is nu bezig met haar handen het deeg voor 

de tortilla's plat te slaan. Tijdens dit trommelgeluid, komt Don Zayo het douchehokje uitlopen. Hij 

grijpt zich vast aan de deurpost van het hokje en zet een eerste stap richting zijn wandelstok, die hij 

tegen de wand aan heeft laten leunen. Als hij zijn wandelstok probeert te pakken, stoot hij deze per 

ongeluk om. Als ik de stok op pak en deze aan Don Zayo over handig, kijkt hij me aan. “Bedankt”, 

zegt hij met een glimlach. Hij loopt steunend op zijn stok de eetkamer uit en verdwijnt in de 

slaapkamer. “Goedemorgen”, wordt er vanuit de tuin naar binnen geroepen. Een jonge vrouw met 

een korte broek, een groen t-shirt, en slippers, verschijnt in de eetkamer. Ze draagt haar 

donkerbruine haren in een staart. Deze jonge vrouw is Dixie, een kleindochter van Don Zayo en 

Doña Tere, die naast haar grootouders op het erf woont met haar ouders, drie zussen en een neefje 

van twee jaar. Ze gaat naast haar oma staan, geeft haar een kus en kijkt wat er in de pannetjes schuil 

gaat. Als haar ogen lijken te vallen op het pannetje met de eieren, draait ze aan een knop van het 

fornuis. “Oma, als je eieren bakt, mag je het vuur wel wat lager zetten” zegt ze tegen haar 

grootmoeder terwijl ze haar rechterhand op de linkerschouder van Doña Tere legt. Doña Tere begint 

te lachen. Dixie zet hierop meteen een verhaal in over de rosquillas19 die ze dadelijk gaat maken. 

Don Zayo is alweer in de keuken verschenen. Met zijn rechterhand wenkt hij naar Dixie. “Kom 

even hier. Help mij eens even met mijn hemd”. Doña Tere loopt naar het kacheltje, pakt de pannen 

van het vuur en zet deze op de eettafel neer. “Hier”, zegt Doña Tere en ze schotelt ons drie borden 

met ei, rijst, frijoles en tortilla's voor. Aan het einde van de tafel ligt een kapot, kaftloos boekje. 

Doña Tere lijkt te zien dat ik naar het boekje staar. “Dat is een religieus boekje. Ik hou van het lezen 

van boeken, vooral religieuze boeken die gaan over God en het katholicisme. Maar ik heb enkel dit  

boekje en de Bijbel. Ik kan geen andere boeken betalen”. Als we bijna klaar zijn met ontbijten, komt 

Emilse binnen lopen. Emilse is een vrouw van rond de 55 jaar met kort grijs haar en een dochter 

van Don Zayo en Doña Tere. Ze is gescheiden van haar man en woont met haar zoon van twintig in 

een huis op een kilometer afstand van haar ouders in hetzelfde dorp Carmona. Doña Tere en Don 

Zayo vertellen me dat zij elke dag hen helpt met alles wat zij nodig hebben. Ze groet ons met een 

zoen en een omhelzing. Emilse stapt naar de goot en begint met het afwassen van de vieze borden. 

Ondertussen is Don Zayo al op de veranda in zijn schommelstoel gaan zitten. Zijn achterkleinzoon 

19 Rosquillas zijn hartige maiskoekjes. 
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André komt aanwandelen, waarop Don Zayo zijn armen spreidt om hem te ontvangen. Het kleine 

kereltje loopt naar zijn overgrootvader toe en Don Zayo geeft hem een zoen. André kijkt wat 

beduusd als Don Zayo begint te zingen”20. 

Dit vignet eindigt met het beeld dat Don Zayo zit in zijn schommelstoel op veranda. Tot zes uur 

bestaat zijn dag uit het zitten in deze schommelstoel, waarbij hij communiceert met de aanwezige 

familieleden. Het zitten in de schommelstoel wordt onderbroken door de lunch om twaalf uur, een 

kop koffie om twee uur, en soms een dutje om drie uur in bed. Hij eet met zijn vrouw zijn 

avondeten om zes uur en kijkt hierna met haar TV en gaat rond half acht uur naar bed. Doña Tere 

bereidt zowel de maaltijden als de koffie voor en maakt wat vies geworden is daarna schoon. Don 

Zayo en Doña Tere eten en drinken altijd samen, met meestal ten minste één (extra) familielid. Voor 

de lunch en tussen twee en vijf, zit ook Doña Tere meestal in een schommelstoel op de veranda. 

Emilse, die rond acht uur in de ochtend bij haar ouders langs komt, gaat om elf uur weer naar huis 

toe. Ze keert terug rond twee uur en blijft bij Don Zayo en Doña Tere tot ongeveer 5 uur. In deze 

tijd verleent zij haar ouders steun en praat met hen. Om vier uur komt hun zoon Franklin na zijn 

werk bij hen langs om met zijn ouders wat te praten. Anders dan Don Zayo, leest Doña Tere tussen 

twee en vijf uur regelmatig ook nog de Bijbel (of een ander religieus boek) en gaat ze naar haar 

slaapkamer om te bidden. Doña Tere gaat rond negen uur slapen21.

3.2 Overeenkomsten en verschillen 

Uit het bovenstaande vignet en de beschrijving, blijkt dat de dag van Don Zayo voornamelijk 

bestaat uit eten, slapen en communiceren met familieleden. Naast deze activiteiten, voert Doña Tere 

ook nog huishoudelijke taken uit zoals het voorbereiden van de maaltijden en de koffie. Gedurende 

de hele dag krijgen zij veel bezoek van familieleden, waarvan zij instrumentele steun ontvangen 

(voornamelijk Emilse) en mee communiceren. Maar hoe ziet de dag eruit van de andere ouderen? 

Welke overeenkomsten en verschillen zijn? Om deze vragen te beantwoorden, zal ik hieronder de 

dagen van een aantal andere ouderen, namelijk Don Hector, Doña Salomé en Don Gabriel, met Don 

Zayo en Doña Tere vergelijken. 

Al deze ouderen hanteren ongeveer dezelfde tijdstippen om op te staan (tussen vijf en zes 

uur), te eten en naar bed te gaan (tussen acht en negen uur). Gedurende de hele dag communiceren 

zij met familieleden die met hen samenwonen en bij hen op bezoek komen. De ouderen 

20 Dit vignet is gebaseerd op (participerende) observatie bij Don Zayo en Doña Tere te Carmona op 18 maart 2011.
21 Deze beschrijving van de dag is gebaseerd op het interview met Don Zayo en Doña Tere op 11 maart 2011 en op 

participerende observatie gedurende mijn bezoeken aan deze ouderen. 
27



ondernemen (doordeweeks) geen buitenactiviteiten, waardoor hun hele dag zich afspeelt in en 

rondom huis. Er zijn ook een aantal belangrijk verschillen tussen de ouderen.

Opvallend is dat Don Gabriel, Don Zayo en Don Hector allen hoofdzakelijk overdag louter 

in een stoel zitten en communiceren met familieleden. Don Gabriel is echter wel genoodzaakt om in 

een stoel te zitten, gezien zijn heupfractuur. Doña Tere en Doña Salomé doen nog wat 

huishoudelijke taken. Desalniettemin, spenderen zij ook vele uren aan het zitten in een stoel en 

communiceren met familieleden. Doña Tere is de enige die zelf alle maaltijden bereidt. Doña 

Salomé maakt nog haar eigen ontbijt. Voor de andere ouderen worden de maaltijden door 

familieleden bereid. Er zijn ook grote verschillen tussen deze ouderen met wie ze deze maaltijden 

nuttigen. Don Zayo en Doña Tere zijn de enige ouderen die alle maaltijden met ten minste één 

familielid samen eten. Don Hector eet zijn ontbijt en zijn lunch alleen, maar dineert met zijn vrouw 

en vaak een kleindochter. Doña Salomé eet enkel haar ontbijt alleen, maar luncht en dineert met 

haar kinderen. Don Gabriel eet vrijwel altijd met zijn dochter. Daarnaast krijgen de ouderen 

gedurende de hele dag instrumentele steun. Doña Tere, Doña Salomé en Don Gabriel krijgen deze 

steun voornamelijk van hun kinderen, terwijl Don Zayo en Don Hector ook veel steun krijgen van 

hun partner. Hierbij moet worden opgemerkt dat in het huis van Don Gabriel een huishoudelijk 

medewerker is ingehuurd, die een aantal keer per week langs komt. Ten slotte is er een groot 

verschil tussen de ouderen of ze overdag nog gaan slapen of niet. Don Gabriel, Don Hector en Don 

Zayo doen elke dag structureel tussen drie en vier nog een dutje (in hun bed), terwijl dit amper tot 

nooit voorkomt bij Doña Salomé en Doña Tere. 

Omdat dit beschrijvingen betreffen van een doordeweekse dag, is een opmerking over het 

verschil tussen een doordeweekse dag en een dag in het weekend voor ouderen op zijn plaats. Er 

zijn enkel twee verschillen tussen een doordeweekse dag en een dag in het weekend van (deze) 

ouderen. Het bezoeken van de kerk is voor de ouderen, (vrijwel) de enige buitenactiviteit. Don Zayo 

en Doña Tere gaan elke zondagochtend van acht tot half tien naar de mis22 en Doña Salomé23 en 

Don Gabriel gaan, als ze zich (lichamelijk) goed voelen, op zaterdagavond van zes tot half acht naar 

de mis in de kerk. Don Hector gaat niet meer naar de mis, omdat hij door zijn slechte gezondheid 

hier niet meer toe in staat is. Het tweede verschil tussen doordeweekse dagen en het weekend, is dat 

de ouderen in het weekend meer familieleden op bezoek krijgen. Dit kan verklaard worden door het 

feit dat de meeste familieleden dan niet hoeven te werken24.  

22 Zie vignet in hoofdstuk 4.
23 Zie bijlage 3; afbeelding 1.
24 Deze beschrijvingen zijn gebaseerd op participerende observatie gedurende mijn bezoeken aan deze ouderen en op 

de volgende interviews. Don Hector 09-04-2011, Doña Salomé 12-04-2011 en Don Gabriel 09-04-2011. 
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Hoofdstuk 4 “Ik heb alles wat ik nodig heb. Mijn gezondheid, familie en 

  vrienden”25.
  Over het belang van gezondheid en instrumentele steun

Het bovenstaande citaat was het antwoord van Doña Tere op mijn vraag of ze iets miste in haar 

leven. Deze uitspraak weerspiegelt de twee belangrijke thema´s die in dit empirische hoofdstuk aan 

bod komen, namelijk gezondheid en sociale relaties. Het belang van gezondheid voor het subjectief 

welzijn en geluk voor ouderen in Nicoya, zal ik in de eerste paragraaf analyseren. Hierbij staan de 

begrippen mannelijkheid, afhankelijkheid en nutteloosheid centraal. Om het belang van sociale 

relaties voor ouderen te begrijpen, wordt in paragraaf twee ingegaan op het ontvangen van 

instrumentele steun door ouderen. In deze paragraaf zal ik extra aandacht vestigingen op financiële 

steun, een belangrijk onderdeel van instrumentele steun. In de derde paragraaf staat het belang van 

religie, en hiermee het bezoek aan de (wekelijkse) mis, centraal. Door middel van een vignet over 

een bezoek aan de mis van Don Zayo en Doña Tere, wordt het het belang van gezondheid en sociale 

relaties, met een focus op vriendschapsrelaties, geïllustreerd. 

4.1 Het belang van gezondheid en kracht

Ouderen in Nicoya vinden het hebben van een goede gezondheid26 erg belangrijk. Dit belang van 

een goede gezondheid wordt duidelijk weerspiegeld in de manier hoe ouderen hun huidige 

subjectief welzijn en geluk (deels) evalueren. Namelijk, op het subjectief welzijn en geluk dat zij 

vroeger27 hadden. Ouderen geven aan dat zij vroeger een hoog subjectief welzijn en geluk hadden, 

omdat ze toen in het bezit waren van een gezond lichaam. Desalniettemin, stellen de meeste 

ouderen dat hun slechte gezondheid enkel op hun huidige niveau van subjectief welzijn van invloed 

is en niet op hun huidig geluk. Enkele ouderen stellen dat dit gebrek aan een gezond lichaam wel 

degelijk van invloed is op hun huidige geluk. Met dit gebrek, wordt dan voornamelijk gedoeld op 

een gebrek aan fysieke kracht. In deze paragraaf zal ik tonen waarom bepaalde ouderen dit gebrek 

aan lichamelijke kracht relateren aan een lager niveau van geluk. Hierbij komen overeenkomsten en 

verschillen tussen mannen en vrouwen en ouderen onderling aan bod.

25 Doña Tere, 25-02-2011, Carmona. 
26 De definitie van een goede gezondheid van ouderen is onduidelijk. Veel ouderen geven echter wel aan dat ze 
minimaal voor hun eigen persoonlijke hygiëne moeten kunnen zorgen. 
27 De definitie van vroeger die wordt gehanteerd is hoe zij het idee van vroeger ervaren en verschilt dus per oudere.
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4.1.1 Mannelijkheid

De ouderen die stellen een lager geluk te hebben omdat ze minder krachtig zijn dan vroeger, blijken 

allen mannen te zijn. Hiermee wil ik niet suggereren dat alle mannen die onderdeel zijn van mijn 

onderzoeksgroep, deze stelling innemen. Buenaventura Aquilar, een man van 91 jaar die samen met 

zijn vrouw en één van zijn dochters in het centrum van Nicoya woont, zegt dat hij zijn kracht van 

vroeger wel mist maar dat is voor hem geen invloed heeft op zijn geluk28. Dit verschil tussen 

Aquilar en andere mannen, kan verklaard worden door te kijken naar het arbeidsverleden. 

Buenaventura Aquilar is vroeger medewerker geweest bij de overheid als ambtenaar, terwijl de 

andere mannen allen zware lichamelijke beroepen hebben gehad als boer of landarbeider met een 

machete. Hieraan gerelateerd zijn de verschillen in noties van mannelijkheid. Aquilar noemt het 

benadrukken en gebruiken van kracht als uitingsvormen van mannelijkheid een zwaktebod. 

“Mannen die alleen lichamelijke kracht kennen, hebben een gebrek aan intelligentie”29. Dit staat in 

groot contrast tot bepaalde andere mannen uit mijn onderzoeksgroep, zoals Don Pedro. Don Pedro 

is een kleine man van 101 jaar die met een zoon en dochter woont in Nicoya. In een interview met 

Don Pedro, vertelde hij me dat hij vroeger nog een echte man was omdat hij toen nog kon werken 

en heel sterk was. Door mentale achteruitgang, vertelde hij vijf keer achter elkaar ditzelfde verhaal. 

Elke keer als hij vertelde dat hij vroeger zo krachtig was, balden hij zijn vuisten en schudden hij 

zijn hele lichaam door elkaar30. 

4.1.2 Nutteloosheid

Volgens Mutran en Burke (1987) worden gevoelens van nutteloosheid bij ouderen, veroorzaakt door 

gevoelens van eenzaamheid (Mutran & Burke 1987: 463). Deze claim wordt niet ondersteund met 

mijn onderzoeksdata. Bij ouderen in mijn onderzoeksgroep wordt dit gevoel van nutteloosheid 

namelijk veroorzaakt doordat ze door een verslechterde gezondheid niet goed meer hun gezin 

kunnen verzorgen. Mannen als Don Pedro voelden zich vroeger nuttig, omdat ze toen door middel 

van werk in staat waren om als verzorger van hun gezin op te treden. Door onder andere hun gebrek 

aan lichamelijke kracht, zijn zij niet meer in staat om te werken. Hiermee valt hun rol als verzorger 

van de familie weg, met een gevoel van nutteloosheid tot gevolg. “Toen ik nog werkte had ik nog 

nut. Het enige wat ik nu doe is zitten in mijn schommelstoel op de veranda. Ik voel ik me vaak zo 

nutteloos”, zei Don Zayo in één van onze laatste gesprekken31. Vrouwen ervaren dit gevoel van 

nutteloosheid in veel mindere mate. Dit kan verklaard worden doordat de meeste vrouwen in mijn 

28 Buenaventura Aquilar, 11-03-2011, Nicoya. 
29 Buenaventura Aquilar, 11-03-2011, Nicoya. 
30 Don Pedro, 18-02-2011, Nicoya.
31 Don Zayo, 11-04-2011, Carmona.
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onderzoeksgroep nog enige huishoudelijke taken uitvoeren. In het eerste empirische hoofdstuk 

zagen we dat Doña Tere bijvoorbeeld schoonmaakte en het ontbijt had bereid. Tijdens een interview 

vroeg ik haar waarom zij dit nog steeds deed, en dit niet over liet aan Emilse of andere familieleden. 

“Ik doe huishoudelijke taken zoals koken, omdat ik me anders zo nutteloos voel”32. Hierbij rijst de 

vraag waarom de mannen dan geen huishoudelijke taken uitvoeren en zo dit gevoel van 

nutteloosheid proberen te verminderen. Volgens Don Zayo, doen echte mannen (zoals hij) niet aan 

koken en schoonmaken33.

4.1.3 Afhankelijkheid

Zowel mannen als vrouwen in mijn onderzoeksgroep streven naar zoveel mogelijk 

onafhankelijkheid. De mate waarin ouderen onafhankelijk zijn staat in direct verband met hun 

gezondheid en lichamelijke kracht. Door interviews en (participerende) observatie kan ik stellen dat 

als ouderen zelf nog zaken kunnen doen, dit dan ook zoveel mogelijk doen. Hoewel voor veel 

ouderen het besef er is dat ze bepaalde zaken gewoonweg door lichamelijke problemen niet meer 

konden uitvoeren, is het verzorgen van de persoonlijke hygiëne echter vaak cruciaal. Dit wordt 

duidelijk geïllustreerd door het antwoord op de vraag aan Don Pedro of hij nog zorgt neemt voor 

zijn eigen hygiëne. “Op de dag dat mijn familie me moet gaan wassen, dan zal ik sterven”, zei hij 

met een ernstig gezicht34. Don Gabriel is (onder andere) door zijn heupfractuur, niet meer in staat 

om zichzelf te wassen. Zijn dochter Bladis had me uitgenodigd om een keer de ochtendrituelen van 

haar vader te observeren. Om de impact op de gemoedstoestand van Don Gabriel van dit gebrek aan 

lichamelijke gezondheid om zichzelf te kunnen wassen te illustreren, volgt hier een vignet van 

enkele regels. “Met zijn waterige ogen kijkt hij me aan. “Wil je boksen”, zegt Don Gabriël met een 

glimlach. Zijn hele lichaam begint te trillen als hij zijn spierballen aanspant. Bladis begint hem uit 

te kleden. Na een minuut of twee ligt hij vrijwel naakt op zijn bed. Zijn dunne benen steken als saté-

stokjes uit zijn luier. De ironie komt binnensijpelen. Hoe krachtig hij zich net nog voor deed toen hij 

zijn spieren toonde, zo zwak ligt hij daar nu naakt in zijn bed terwijl zijn dochter zijn billen wast. 

Hij is stil, terwijl zijn mondhoeken naar beneden wijzen35. De verandering in emotionele 

gesteldheid van voor en tijdens het wassen, is enorm. Bladis vertelt me dat hij vaak tegen haar heeft 

gezegd dat hij zich schaamt en soms verdrietig is omdat hij niet meer in staat is zichzelf te wassen. 

Dit komt volgens haar omdat hij dan zich dan erg afhankelijk voelt van anderen, en dat het onder 

32 Doña Tere, 26-04-2011, Carmona. 
33 Don Zayo, 11-04-2011, Carmona.
34 Don Pedro, 18-02-2011, Nicoya.
35 Don Gabriel, 22-03-2011, Nicoya. 
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andere te maken heeft met zijn idee van mannelijkheid”36.

4.2 Instrumentele steun 

Volgens Lee en Ellithorpe (1982), kan het krijgen van steun van sociale relaties, zoals kinderen, 

leiden tot een verhoging van gevoelens van afhankelijkheid (Lee&Ellithorpe 1982: 222-223). In de 

vorige paragraaf werd duidelijk dat Don Gabriel soms een gevoel van afhankelijkheid ervaart, 

omdat hij gewassen moet worden door zijn dochter. Echter, stelt Don Gabriel dat hij onder andere 

gelukkig is doordat zijn dochter Bladis hem deze instrumentele steun verleend37. Een slechte 

gezondheid is voor alle ouderen van invloed op hun subjectief welzijn, omdat het hun dagelijks 

functioneren beperkt (Allison & Angner & Saag 2009: 510), maar is voor de meeste ouderen niet 

van invloed op hun geluk. Enkele ouderen stellen dat hun lichamelijke gesteldheid, wel invloed 

heeft op hun geluk. Hoe kan dit verschil tussen de ouderen verklaard worden? Geluk wordt niet 

direct bepaald door externe omstandigheden, maar door hoe een individu deze omstandigheden 

beschouwt en evalueert (Baumeister 1991: 306). Doordat ouderen instrumentele steun krijgen van 

familie, worden de negatieve gevolgen van een slechte gezondheid als het ware gecompenseerd 

door de positieve emoties die zij verkrijgen van instrumentele steun van de familieleden. Het gaat er 

namelijk niet om hoe gezond een individu is, maar hoe dit individu zich voelt over zijn of haar 

gezondheid (Baumeister 1991: 213). Doña Tere zegt bijvoorbeeld graag onafhankelijk van andere 

mensen te zijn, maar dat haar dochter Emilse haar helpt met wat ze niet meer kan. “En daar word ik 

gelukkig van”38. Voor de ouderen die stellen dat het wel invloed heeft op hun geluk, zijn deze 

negatieve gevoelens, zoals de afbreuk van mannelijkheid, dusdanig groot, dat hun gevoelens over 

instrumentele steun die zij krijgen van hun familie deze niet volledig kunnen compenseren. 

Volgens Chen en Silverstein (2000), omvat instrumentele steun vormen van steun die als 

praktische steun worden beschouwd, zoals persoonlijke zorg, huishoudelijke taken, en financiële 

hulp (Chen & Silverstein 2000: 49). In deze paragraaf ligt de focus op dit belang van instrumentele 

steun voor ouderen. Voor mijn onderzoeksgroep omvat instrumentele steun onder helpen met lopen, 

helpen met eten, het optillen en verplaatsen van zware goederen en objecten, koken, schoonmaken, 

kleding wassen, helpen met het lichaam wassen, vervoeren naar de kerk, het geven van geld en 

goederen. In het eerste empirische hoofdstuk zagen we dat Doña Tere het ontbijt klaar maakte, dat 

Gerardo zorgde voor melk en brood, dat Emilse na binnenkomst meteen de afwas deed, en Dixie 

haar oma ondersteunde bij het koken en haar opa bij het aankleden. Dit geeft een goed beeld van de 

36 Bladis Briones, 22-03-2011, Nicoya. 
37 Don Gabriel, 15-03-2011, Nicoya. 
38 Doña Tere, 04-04-2011, Carmona. 
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interactie tussen familieleden en ouderen, waarbij instrumentele steun een belangrijk onderdeel 

vormt. Het overgrote deel van deze steun, nemen de kinderen, gevolgd door hun partners voor hun 

rekening. Dit komt overeen met de bevindingen van Fernandez-Ballesteros (2002), die stelt dat 

binnen de familie voornamelijk de dochters, en daarna de partners van belang zijn bij het verlenen 

van instrumentele steun aan ouderen (Fernandez-Ballesteros 2002: 652). Deze desbetreffende 

kinderen en de partners vormen het grootste deel van zogenaamde affective network. Dit netwerk 

bestaat uit sociale relaties die de ouderen definiëren als individuen die een centrale plaats vervullen 

in hun leven (Phillipson, Bernard, Phillips & Ogg 2001: 29). Bij de analyse van het belang van 

instrumentele steun voor ouderen, zal dan ook de focus liggen op de kinderen en de partners.

4.2.1 De kinderen

De meeste ouderen in mijn onderzoeksgroep hebben rond de vijf kinderen. De ouderen blijken 

meestal één kind te hebben die het overgrote deel van de instrumentele steun op zich neemt. Voor 

Don Zayo en Doña Tere is het voornamelijk Emilse die instrumentele steun verleend aan haar 

ouders. In een gesprek met Doña Tere, zei ze dat Emilse haar helpt met alles wat ze nodig heeft. 

Volgens Doña Tere is Emilse een engel die door God gezonden is39. Dat een dochter de meeste 

instrumentele steun verleend aan de ouderen, blijkt een terugkerend patroon te zijn. In enkele 

gevallen wordt deze verantwoordelijkheid gedeeld door twee kinderen. Don Pedro woont samen 

met een zoon en een dochter. Zijn zoon helpt hem met lopen en eten, en houdt hem in de gaten (bij 

het douchen), terwijl zijn dochter voor hem kookt, schoonmaakt, en zijn kleding wast. Don Pedro 

zegt dat deze instrumentele steun voor hem erg belangrijk is. “Niemand kan mij beter naar bed 

brengen en zorgen voor voedsel, dan mijn kinderen”40.

4.2.2 De partners

Don Zayo en Doña Tere vormen het enige stel, waarbij beide partners ouders zijn dan 90 jaar. Don 

Hector en Don Bernardo, hebben beide een partner die jonger is dan 90 jaar. Deze vier ouderen 

vormen de enige ouderen in mijn onderzoeksgroep die nog een partner hebben. De drie mannen 

krijgen van hun partner instrumentele steun. In het eerste empirische hoofdstuk is duidelijk te zien 

dat Doña Tere instrumentele steun verleent aan Don Zayo, in de vorm van het koken van 

maaltijden, het schoonmaken van de keuken, en wassen van zijn kleding. Ook de vrouw van Don 

Hector zorgt voor zijn maaltijden en dat zijn kleding gewassen is41. Don Hector, Don Zayo en Don 

39  Doña Tere, 25-02-2011, Carmona.
40  Don Pedro, 18-02-2011, Nicoya.
41  Don Hector, 09-04-2011, Nicoya.

33



Bernardo verlenen echter geen instrumentele steun aan hun partners. Hoewel dit deels te maken 

heeft met hun lichamelijke gesteldheid, is het voornamelijk een gevolg van hun moraliteit, dan wel 

masculiniteit en van noodzakelijkheid. Met dit laatste bedoel ik dat het voor hun partners niet 

noodzakelijk is dat hun mannen deze instrumentele steun verlenen, omdat óf zij zelf in staat om 

deze taak te verrichten, óf een ander familielid dit voor hen oplost. Hiermee wil ik niet impliceren 

dat de partners van de mannen het appreciëren dat hun mannen geen huishoudelijke taken uit willen 

voeren. Doña Tere stelt zich namelijk te ergeren aan het feit dat Don Zayo uit principe geen steun 

wil bieden42. Of deze ergernis negatieve gevolgen heeft (gehad) voor de relatie tussen Don Zayo en 

Doña Tere, is niet duidelijk. 

4.2.3 Kinderen, partners...en huishoudelijk medewerkers

In de vorige twee paragrafen kwam aan bod dat (bepaalde) kinderen en partners instrumentele steun 

aan de ouderen verlenen. Bij enkele ouderen zijn er ook nog andere sociale relaties die 

instrumentele steun verlenen aan de ouderen. Hiermee doel ik echter niet op familieleden die 

vrijwillig de ouderen van instrumentele steun voorzien, maar op een door de familie betaalde 

huishoudelijke medewerker. In het huis van Don Gabriel en zijn dochter Bladis wordt door een 

huishoudelijke medewerker schoon gemaakt, gekookt, en hun kleding gewassen en gestreken43. 

Volgens Bladis wordt deze empleada44 ingehuurd om haar te verlichten van dagelijkse 

huishoudelijke taken, zodat ze haar pijlen kan richten op de verzorging van haar vader. Ook Doña 

Pastora en haar dochter, krijgen hulp van een huishoudelijke medewerker. Deze instrumentele steun 

is echter maar sporadisch, omdat ze niet elke week deze huishoudelijk medewerker kunnen betalen. 

De dochter van Doña Pastora zegt dat haar familie hen wel geld wil geven om (onder andere) deze 

medewerker te kunnen betalen, maar dat dit door geldgebrek niet mogelijk is45. Dit gebrek aan 

financiële middelen verklaard ten dele waarom andere ouderen geen instrumentele steun krijgen van 

een huishoudelijk medewerker. De ouderen (en hun families) in mijn onderzoeksgroep bevinden 

zich namelijk allen in een lage sociaal-economische klasse, waardoor er (waarschijnlijk) geen geld 

is voor het inhuren van een huishoudelijk hulp. De reden dat Don Gabriel wel zo'n medewerker in 

dienst kan hebben, is omdat (een gedeelte van) zijn 50  kinderen de kosten delen46.

42 Doña Tere, 18-03-2011, Carmona. 
43 Don Gabriel, 08-03-2011, Nicoya. 
44 Het Spaanse woord dat gebruikt werd voor huishoudelijke medewerker. 
45 Doña Pastora, 15-02-2011, Hojancha.
46 Don Gabriel, 08-03-2011, Nicoya. 
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4.2.4 Morele plicht,“deber”, noodzaak en liefde 

Een andere (complementaire) verklaring voor de afwezigheid van een empleada bij andere ouderen, 

kan gerelateerd worden aan het ideaalbeeld dat de ouderen en familieleden hebben van de familie. 

Dit ideaalbeeld is onder andere gestoeld op het principe dat het een morele plicht is van de familie 

om de ouderen persoonlijk te verzorgen. Dit houdt in dat het gebruiken van formele hulp taboe is, 

net als bijvoorbeeld het brengen van de ouderen naar een bejaardentehuis. “Als kinderen hun vader 

en moeder naar een bejaardentehuis sturen, dan is dat geen familie”, zei Doña Tere47. Als kinderen 

(en partners) aan dit ideaalbeeld voldoen door deze instrumentele steun aan de ouderen te verlenen, 

dan geven veel ouderen aan dat dit een fijn gevoel geeft. Fernandez-Ballesteros (2002) heeft in zijn 

onderzoek dezelfde attitude van ouderen jegens formele steun ondervonden (Fernandez-Ballesteros 

2002: 653). Bij de ouderen wordt vrijwel alle zorg dan ook gedaan door de familieleden. In de 

context bleek dat ouderen in de lage sociaal-economische klasse, een lagere toegankelijkheid 

hebben voor (preventieve) gezondheidszorg, dan ouderen in hogere sociaal-economische klassen 

(Rosero-Bixby en  Brenes-Camacho 2009: 730).Of dit (ook) zorgt voor het feit dat de familieleden 

de (preventieve) zorg de ouderen op zich (moeten) nemen, is niet duidelijk. Don Marciano zegt dat 

hij het fijn vindt dat zijn kinderen hem instrumentele steun verlenen, omdat het zijn kinderen zijn 

die deze steun bieden48. De meeste kinderen die ik heb gesproken, stellen zich ook moreel plichtig 

te vinden om hun ouders instrumentele steun te verlenen. Hoewel ze niet de nadruk legt op 

kinderen, concludeert Francis (1984) ook dat familieleden het motief van morele verplichting 

aanvoeren om steun aan ouderen te verlenen (Francis 1984: 2). Emilse vindt dat ze als hun kind het 

moreel verplicht is om Don Zayo en Doña Tere instrumentele steun te verlenen49. Ook Bladis stelt 

dat het helpen van haar vader voelt als een morele verplichting50. Hier is een belangrijk nuance op 

zijn plaats. Hoewel veel kinderen aangeven dat volgens hen het een morele verplichting is voor 

kinderen om hun ouders te helpen, stellen zij vaak zichzelf niet verplicht te voelen om hun eigen 

ouders dan ook daadwerkelijk steun te verlenen. Zo zei Lorena, een dochter van Don Hector, dat ze 

het in het algemeen een verplichting vindt voor kinderen om hun ouders te helpen, maar dat voor 

haar het niet als een morele verplichting voelt om dat dan ook daadwerkelijk te doen. Ze zegt het 

namelijk louter vrijwillig te doen51. Deze vrijwilligheid van kinderen om hun ouders instrumentele 

steun te verlenen is voor de ouderen belangrijk, omdat dit volgens de ouderen betekent dat ze 

interesse in hen hebben. Doña Tere vindt stelt de instrumentele hulp van Emilse onder anderen erg 

47 Doña Tere, 26-03-2011, Carmona. 
48 Don Marciano, 29-03-2011, Nicoya.
49 Emilse Guerrero, 17-03-2011, Carmona.
50 Bladis Briones, 15-03-2011, Nicoya. 
51 Lorena Juarez, 30-03-2011, Nicoya.
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fijn te vinden, omdat dit voor haar betekent dat Emilse zich in haar interesseert52. De aandacht die 

Don Gabriel krijgt van zijn dochter doordat zij instrumentele steun aan hem verleend, is volgens 

haar het allerbelangrijkst. Dit geeft hem volgens Bladis namelijk het gevoel dat iemand in hem 

geïnteresseerd is53. Veel kinderen spreken in plaats van over een verplichting liever van een deber, 

wat inhoudt dat ze voelen hun ouder(s) iets verschuldigd te zijn. Het concept reciprociteit speelt hier 

een centrale rol. Volgens Bladis is het nu haar beurt. Ze stelt dat Don Gabriel vroeger voor haar 

gezorgd heeft en toentertijd veel voor haar heeft opgeofferd54. Deze reden van reciprociteit wordt 

door alle kinderen die ik heb gesproken aangedragen als reden om hun ouder(s) (instrumentele) 

steun te verlenen. Dit strookt met de stelling van Dwyer, Lee & Jankowski (1994). Volgens hen, 

verlenen kinderen steun aan hun ouders omdat hun ouders hen vroeger hebben geholpen (Dwyer, 

Lee & Jankowski 1994: 35). Kinderen voelen dat ze steun zijn verschuldigd aan hun ouders (Attias-

Donfut 2001: 14). Emilse zegt dat Don Zayo en Doña Tere haar vroeger hebben geholpen en dat nu 

het tij gekeerd is. Het is nu haar taak om deze dienst aan haar ouders te bewijzen55. Dit gevoel dat 

de kinderen iets aan hun ouders verschuldigd zijn is ook een terugkerend patroon bij de ouderen. 

“Ik heb mijn kinderen vroeger veel geholpen door hard te werken. Nu helpen zij mij”, zei Don 

Zayo56. Daarnaast noemen alle kinderen die ik gesproken heb ook noodzakelijkheid als reden om 

hun ouders instrumentele steun te verlenen. Ouderen hebben te kampen met een achteruitgang van 

de gezondheid. Hierdoor hebben ouderen hulp nodig bij instrumentele taken, omdat deze taken 

(intensieve) lichamelijke arbeid vergen. Deze noodzakelijkheid van (bepaalde) instrumentele steun 

wordt door de ouderen (vrijwel) altijd erkend. 

Ten slotte wordt door de (bepaalde) kinderen liefde als motivatie gegeven om hun ouders te 

helpen. Bladis zegt dat ze zich moreel verplicht voelt om haar vader te helpen, dat ze het hem 

verschuldigd is omdat hij vroeger haar geholpen heeft, en dat hij haar steun nodig heeft, maar dat 

haar motivatie van liefde deze vorige drie redenen overschaduwd57. De partners hebben enkel deze 

reden gevoerd om hun man te instrumentele steun te geven. De vrouw van Don Bernardo vertelde 

me dat ze hem uit liefde instrumentele steun verleend. De vele jaren die ze bij elkaar waren, zijn 

volgens haar genoeg reden om haar man deze steun te verlenen58. Een aantal ouderen stellen dat 

deze instrumentele steun van familieleden voor hen ook de liefde van deze familieleden voor hen 

symboliseert. Doña Julia zegt dat ze liefde krijgt van familieleden door instrumentele steun. “En 

52 Doña Tere, 27-04-2011, Carmona. 
53 Bladis Briones, 22-03-2011, Nicoya. 
54 Bladis Briones, 15-03-2011, Nicoya. 
55 Emilse Guerrero, 17-03-2011, Carmona.
56 Don Zayo, 17-03-2011, Carmona.
57 Bladis Briones, 15-03-2011, Nicoya. 
58 Don Bernardo, 24-03-2011, Nicoya. 
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daar word ik gelukkig van”59.

4.2.5 Geld en goederen

Naast persoonlijke zorg en huishoudelijke taken, bestaat instrumentele steun ook uit financiële 

steun (Chen & Silverstein 2000: 49). Deze financiële steun ontvangen ouderen in de meeste van hun 

kinderen. Omdat hun kinderen (vaak), net als hun ouders, ook zich in een lage sociaal-economische 

klasse bevinden, ontvangen ouderen maar in beperkte mate deze vorm van instrumentele steun. 

Deze steun omvat zowel het geven van geld als het geven van goederen. In maar enkele gevallen 

ontvangen ouderen geld. Dit wordt vaak door kinderen gestuurd naar diegene in de familie die de 

financiële zaken regelt voor de ouderen. Doña Salomé krijgt voornamelijk geld van een dochter die 

in de Verenigde Staten woont. Deze dochter zendt dit geld naar haar kleindochter Flori. Flori doet 

het zogenaamde geldmanagement voor haar grootmoeder. Doña Salomé zegt het ontvangen van 

geld belangrijk te vinden, omdat ze hiermee dingen, zoals eten, kan (laten) kopen. Maar, zo vervolgt 

ze, heeft geld verder niet veel waarde. Het enige wat belangrijk is, is zijn met de familie60. Dit lijkt 

een terugkerend patroon te zijn bij alle ouderen. Van de ene kant vinden de ouderen het ontvangen 

van geld belangrijk, omdat met geld (noodzakelijke) dingen gekocht en gedaan kunnen worden. Van 

de andere kant lijken de ouderen dit belang van geld te relativeren.

De ouderen in mijn onderzoeksgroep vinden ook het ontvangen van goederen, zoals eten, 

belangrijk, omdat het hebben van (bepaalde) goederen, zoals voedsel, nou eenmaal noodzakelijk is. 

Doña Tere zegt dat ze soms dingen nodig heeft, en dan is het fijn als familieleden dat voor haar 

meenemen. Maar veel belangrijker nog, staat het krijgen van deze goederen symbool voor interesse. 

Doña Tere vindt het erg fijn als familieleden goederen voor haar meenemen, omdat dit betekent dat 

ze dan in haar geïnteresseerd zijn en aan haar denken61. Als familieleden goederen aan de ouderen 

geven en hiermee interesse tonen in de ouderen, geeft dat voor de ouderen het gevoel dat ze niet 

eenzaam zullen zijn. Het verschil tussen het ontvangen van geld en van goederen, is dat het 

ontvangen van goederen gepaard gaat met sociaal contact. Doña Sebastiana zegt: “Ik vind het erg 

fijn als mijn familieleden, mijn kinderen, dingen voor me meenemen. Dan zijn ze me namelijk nog 

niet vergeten”62. 

4.3 Met dank aan God

In de context stelde Buettner (2007) dat het Rooms-Katholicisme en het bezoeken van de mis voor 

59 Doña Julia, 14-02-2011, Carmona. 
60 Doña Salomé, 15-03-2011, Nicoya. 
61 Doña Tere, 04-04-2011, Carmona. 
62 Doña Sebastiana, 08-04-2011, Nicoya. 

37



de ouderen in Nicoya erg belangrijk is (Buettner 2007). Dit zou (deels) verklaard kunnen worden 

door de sociale functie die de mis heeft (Biesanz, Biesanz & Biesanz 1999: 237). De ouderen in 

mijn onderzoeksgroep geven aan dat hun religie, en hierbij het bezoek aan de (wekelijkse) mis, van 

groot belang is voor hun geluk. Dit strookt met de stelling over het belang van religie voor het geluk 

van ouderen van Stark en Maier (2008) (Stark & Maier 2008: 125). In deze paragraaf zal ik, aan de 

hand van onderstaand vignet, het belang van dit bezoek aan mis voor de ouderen in Nicoya 

analyseren, waarbij gezondheid, familie en vriendschapsrelaties een centrale rol spelen.

“Don Zayo, Doña Tere en ik, zitten rustig op de veranda op Arnoldo te wachten. In de verte komt er 

een zwarte auto aanrijden. Op de mond van Doña Tere ontstaat een grijns. Het is weer zondag en 

dus tijd voor de wekelijkse mis in de kerk. Arnoldo, een kleine man met kort zwart haar, is één van 

de jongste zoons van Doña Tere en Don Zayo, die zijn ouders elke zondag met de auto naar de kerk 

brengt. Deze keer ga ik mee. Het oudere stel had gevraagd of ik een keer naar de mis mee wilde 

gaan. Daar stemde ik maar al te graag mee in. Toen we na een minuut of twee bij de kerk 

aankwamen, stond Emilse in haar lange zondagsjurk al klaar bij de grote trap. Ze hielp Doña Tere 

uit te auto en begeleidde haar op de trap naar de openstaande deuren van de hoofdingang van de 

kerk. Arnoldo hielp zijn vader uitstappen. Toen ik aan bood hem een handje te helpen op de lange 

trap, sloeg hij deze keer mijn aanbod niet af. Als Don Zayo, die zowel leunend op mijn schouder als 

op zijn wandelstok, en ik de kerk binnen komen, zit Doña Tere al links vooraan in een bankje. Naast 

haar zit Emilse, die van de zijkant echt sprekend op haar moeder lijkt. Don Zayo ploft neer op een 

bankje en begint direct na een ferme handdruk met de man naast hem te kletsen. Ik vraag me af 

waarom Doña Tere helemaal vooraan zit. “Ik wil het woord van God wel kunnen horen” zegt ze 

tegen me met een knipoog. Zowel voor de aanvang van de mis als tijdens de mis, komen veel 

mensen, meestal ouderen, naar Doña Tere en Don Zayo en geven een kus, omhelzing of een hand. 

Als de mis is afgelopen, zie ik dat een aantal ouderen Doña Tere nog een omhelzing geven. Als 

iedereen op staat om de kerk weer te verlaten, maakt Don Zayo nog een babbeltje met de vrouw die 

Doña Tere net een omhelzing heeft gegeven. Don Zayo staat op en gebaart dat ik hem moet helpen 

om op te staan. Een man achter me, pakt echter zijn arm en begeleidt hem de kerk uit. Als we de 

kerk uit lopen, staat Arnoldo, leunend tegen zijn zwarte auto, al weer klaar om zijn ouders op te 

halen”63.

63 Doña Tere en Don Zayo, 27-03-2011, Carmona.
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4.3.1 Het woord van God en vriendschapsrelaties

Toen Don Zayo en ik samen op het houten bankje in de huiskamer TV keken, vroeg ik aan hem 

waarom het bezoeken van de mis zo belangrijk voor hem is. “Daar hoor ik Gods Woord”, 

antwoordde hij op mijn vraag64. Zijn vrouw onderschrijft dit belang van de kerkelijke mis. In het 

bovenstaande vignet, is ook duidelijk te zien dat Doña Tere bewust vooraan ging zitten om deze 

woorden van God (beter) te kunnen horen. Volgens haar hebben we de verplichting tegenover God 

om minstens één keer per week naar de mis te gaan, om daar naar Zijn woord te luisteren65. Hoewel 

ik andere ouderen nooit heb horen spreken over een verplichting tegenover God, blijken ze wel 

allen dit belang van de mis te onderschrijven. Daarnaast blijkt de mis voor ouderen in Nicoya een 

belangrijke sociale gelegenheid te zijn, waar zij hun vriendschapsrelaties onderhouden. In het 

bovenstaande vignet is duidelijk te zien dat Doña Tere en Don Zayo veel mensen, veel ouderen, 

veel vrienden kennen die deze mis bezoeken. Tijdens het gesprek voor de TV, onderschreef Don 

Zayo ook deze belangrijke functie van het bezoeken van de mis66. Doña Tere zegt dat het ontmoeten 

van haar vrienden in de kerk, bijdraagt aan haar geluk67.

4.3.2 Als hun gezond hen parten speelt

Hoewel ouderen zoals Don Zayo en Doña Tere slecht ter been zijn, kunnen zij met hulp van 

familieleden elke zondag de mis bezoeken. Doña Salomé probeert elke zaterdagavond ook met 

steun van haar dochter Dinet de kerkelijke mis te bezoeken. Ik ben met Doña Salomé en Dinet twee 

keer mee geweest op zaterdagavond. Op de derde zaterdagavond dat ik met hen de mis zou 

bezoeken, liet Doña Salomé me weten te veel pijn te voelen in haar knieën om dit bezoek te kunnen 

plegen. Ze stelde het erg jammer te vinden dat ze niet (lichamelijk) in staat was om de kerk te 

bezoeken, omdat ze daar het woord van God zou horen en ze haar vrienden weer kon zien68. 

Ouderen in Nicoya lijken het missen van de preken van de pastoor op allerlei manieren op te lossen. 

Bij Doña Pastora komt de pastoor elke week na de zondagsmis op bezoek, om de mis door te 

spreken69. Andere ouderen, zoals Don Marciano, die niet meer naar de mis kunnen, stellen veel de 

Bijbel te lezen om toch Zijn woorden tot hen te nemen70. Aan een aantal ouderen worden teksten uit 

de Bijbel voorgelezen, omdat ze analfabeet zijn. Doña Sebastiana bespreekt elke zondag het woord 

van God, door de mis door te spreken met haar (voormalige) kerkgroepje die elke zondag na de mis 

64 Don Zayo, 26-03-2011, Carmona. 
65 Doña Tere, 04-04-2011, Carmona. 
66 Don Zayo, 26-03-2011, Carmona.
67 Doña Tere, 26-03-2011, Carmona.
68 Doña Salomé, 09-04-2011, Nicoya.
69 Doña Pastora, 22-02-2011, Hojancha. 
70 Don Marciano, 29-03-2011, Nicoya.
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bij haar op bezoek komen. Zij vormt hiermee een uitzondering. Alle andere ouderen die niet meer in 

staat zijn om de mis te bezoeken, stellen dat hun vrienden van de kerk geen bezoek (meer) aan hen 

brengen. Voor deze ouderen heeft dit gebrek aan vriendschapsrelaties veel verdriet tot gevolg. 

Hoewel de meeste ouderen soms buren over de vloer krijgen, hebben ouderen zeer weinig 

vriendschapsrelaties. Don Hector stelt dat hij vroeger veel vrienden had, maar dat hij nu nog maar 

weinig vriendschapsrelaties over heeft. Toen ik vroeg waarom hij dacht dat dit zo was, wees hij met 

zijn wijsvinger van zijn rechterhand naar boven71. Leeftijd blijkt voor de vriendschapsrelaties van 

de ouderen zijn tol te heffen. Sociale netwerken moeten ook niet gezien worden als een statisch 

geheel, maar als een groep waar mensen steeds uit verdwijnen en waar nieuwe mensen weer worden 

opgenomen. Dit wordt in de antropologie omvat door de term convoy, om het dynamische aspect 

van sociale netwerken en interacties te benadrukken (Phillipson, Bernard, Phillips & Ogg 2001: 27). 

Maar waarom bezoeken hun (levende) vrienden van de kerk hen niet meer? Een slechte fysieke 

gezondheid van deze vrienden, die naar waarschijnlijkheid zich in ongeveer dezelfde 

leeftijdscategorie bevinden als de ouderen van mijn onderzoeksgroep, zou een verklaring kunnen 

zijn. Dit wordt echter niet ondersteund door onderzoeksdata. Naast het feit dat veel vrienden 

volgens Don Hector al in de hemel zijn, hebben zijn (voormalige) vrienden naar zijns inziens ook 

een andere reden om hem niet (meer) te bezoeken. In datzelfde gesprek zei hij met een verdrietig 

gezicht dat zijn vrienden van de kerk volgens hem niet (meer) op bezoek willen komen72. Het is niet 

duidelijk geworden waarom deze vrienden (volgens Don Hector) niet meer wilden komen. 

In dit empirische hoofdstuk hebben we kunnen zien dat een verslechterde gezondheid voor alle 

ouderen van invloed is op hun subjectief welzijn, maar voor de meeste ouderen echter niet op hun 

geluk. De negatieve gevolgen van deze slechte gezondheid worden namelijk gecompenseerd door 

de positieve emoties die zij verkrijgen van instrumentele steun van hun familieleden. Ook werd 

duidelijk dat het enkel het sociale aspect van de mis, het (kunnen) communiceren met 

vriendschapsrelaties, van invloed is op het geluk van de ouderen. In de volgende paragraaf staat de 

communicatie van ouderen met sociale relaties centraal, waarbij de focus ligt op familiale relaties.

71 Don Hector, 30-03-2011, Nicoya.
72 Don Hector, 30-03-2011, Nicoya.
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Hoofdstuk vijf Communiceren is delen73

Over het belang van communicatie tussen ouderen en familieleden

In het vignet in het eerste empirische hoofdstuk, zagen we hoe Don Zayo en Doña Tere met hun 

sociale relaties communiceerden. Zowel verbale communicatie, zoals bijvoorbeeld het praten van 

Doña Tere met haar kleindochter over rosquillas, als non-verbale communicatie, zoals bijvoorbeeld 

de omhelzingen met vriendschapsrelaties in de kerk. In dit laatste empirische hoofdstuk, zal ik het 

belang van communicatie voor ouderen met sociale relaties analyseren. In de eerste paragraaf komt 

aan bod welke rol familieleden spelen in deze communicatie van ouderen. Daarna ga ik in op het 

belang van verbale communicatie, waar dagelijkse gesprekken en emotionele steun centraal staan. 

Vervolgens analyseer ik in de derde paragraaf de non-verbale communicatie tussen ouderen en hun 

familieleden. In deze paragraaf ligt de focus op lichamelijke contact.

5.1 De familie

Veel ouderen zijn door hun gezondheid beperkt in hun mobiliteit en zijn voor sociaal contact 

afhankelijk van sociale relaties die met hen samenwonen en bij hen op bezoek komen. De meeste 

ouderen wonen samen met ten minste één kind en eventueel nog een partner. Hoewel ouderen soms 

nog buren over de vloer krijgen, dit is gemiddeld één keer per week, worden de meeste bezoeken 

gebracht aan de ouderen door familieleden. Dit zijn hoofdzakelijk de kinderen en de kleinkinderen. 

De kinderen en kleinkinderen die het meest op bezoek komen, wonen dichtbij de ouderen. Dit is

in overeenstemming met de bevindingen van Lee en Ellithorpe (1982) (Lee & Ellithorpe 1982: 

217). Door de woonsituatie van de ouderen en het feit dat de kinderen en kleinkinderen het meest 

op bezoek komen, communiceren de ouderen vooral met deze familieleden. Deze communicatie 

met familieleden is voor de ouderen in mijn onderzoeksgroep erg belangrijk voor hun geluk. Doña 

Tere zegt dat zij gelukkig is, doordat ze sociale relaties (familieleden) heeft waarmee ze kan praten 

en die ze kan kussen en omhelzen74. In het tweede empirische hoofdstuk bleek dat de partners en 

kinderen die de meeste instrumentele steun verlenen aan de ouderen, behoren tot hun zogenaamde 

affective network. Deze desbetreffende familieleden blijken ook de (meeste) emotionele steun te 

verlenen aan de ouderen. Don Zayo verleent noch instrumentele noch emotionele steun aan Doña 

Tere. Zij stelt echter wel dat ze haar man rekent haar affective network75. Hieruit blijkt het feit dat 

communicatie tussen ouderen en familieleden meer is dan de uitwisseling van sociale steun en dat 

73 Don Zayo, 25-02-2011, Carmona. 
74 Doña Tere, 25-02-2011, Carmona. 
75 Doña Tere, 25-02-2011, Carmona (zie bijlage 4: schema 1).
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de kwaliteit van relaties tussen ouderen en sociale relaties niet (enkel) afhankelijk is van deze 

reciprociteit. Hierdoor wordt het duidelijk dat het affective network en het support network, het 

netwerk van personen die steun verlenen (Wenger 1997: 7), elkaar niet hoeven te overlappen. 

5.2 Verbale communicatie

5.2.1 Dagelijkse gesprekken en andere manieren van communicatie

Communicatie met familieleden, in het bijzonder kinderen, verminderd sterk de gevoelens van 

eenzaamheid (Guo, Q & Liu, L. 2007: 1279). Dit is één van de redenen dat dagelijkse gesprekken 

met familieleden erg belangrijk zijn voor de ouderen in Nicoya. Veel ouderen geven aan dat een 

gebrek aan deze communicatie, leidt tot gevoelens van eenzaamheid. Isabel, de kleindochter van 

Don Emiliano, vertelde me dat haar grootvader wel eens begon te huilen als hij een tijdje niemand 

had om te te praten, omdat hij zich dan eenzaam voelde76. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat 

je eenzaam voelen, niet hetzelfde is als alleen zijn. Alleen zijn houdt in dat je geen of zeer weinig 

sociaal contact hebt en eenzaam voelen is het gevoel dat je weinig of geen sociaal contact hebt 

(Fernandez-Ballesteros 2002: 650). Voor Don Emiliano geldt het tweede geval, terwijl voor een 

aantal ouderen beide gevallen van toepassing zijn. Omdat ze door haar slechte gezondheid 

gebonden is aan haar bed, is Doña Sodelba voor communicatie afhankelijk van familieleden die 

haar bezoeken in haar slaapkamer. Ze krijgt echter nooit bezoek en voelt ze zich erg eenzaam. De 

dochter die met haar samen woont, praat door een ruzie amper nog met haar. Op mijn vraag wat dit 

gebrek aan communicatie voor haar betekent, reageerde ze met tranen in haar ogen. “Ik ben al 

onderweg naar de hemel”. “Waarom nog langer leven”?77

Volgens Doña Tere is communiceren, het delen van gevoelens78. Het kunnen delen van liefde 

en kunnen uitdrukken van waardering voor hun familieleden, wordt door de ouderen in mijn 

onderzoeksgroep erg belangrijk gevonden. Don Zayo stelt bijvoorbeeld dat het delen van zijn liefde 

erg belangrijk voor hem is, in de communicatie met zijn familieleden79. In een gesprek stelde Don 

Zayo dat hij bijvoorbeeld door middel van het zingen van liederen zijn liefde uitdrukt aan zijn 

kleinkind André80. Ook voor Don Gabriel is het delen en uiten van liefde erg belangrijk. Een manier 

om zijn liefde te uiten voor zijn dochter Bladis, doet hij door haar een bijnaam te geven. Hij noemt 

76 Don Emiliano, 07-04-2011, Nicoya.
77 Doña Sodelba, 01-03-2001, Carmona.
78 Doña Zayo, 25-02-2011, Carmona. 
79 Don Zayo, 25-02-2011, Carmona (zie bijlage 3: afbeelding 4&5).
80 Don Zayo, 18-03-2011, Carmona.
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haar namelijk Maria, verwijzend naar de heilige maagd Maria81. Don Paulo zegt liefde met zijn 

familieleden te delen, door met hen van grappen en geestige verhalen uit te wisselen. Dit 

uitwisselen van grappen en het kunnen lachen met familieleden, is volgens hem de definitie van 

geluk82. 

5.2.2 Emotionele steun: Het geven van adviezen

Een belangrijke vorm van communicatie voor ouderen, is het het geven van adviezen en kennis aan 

familieleden. Deze adviezen en kennis worden door de ouderen aan de kinderen, kleinkinderen en 

achterkleinkinderen gegeven en gaan hoofdzakelijk over moreel juist gedrag. In deze paragraaf zal 

ik analyseren waarom de ouderen uit mijn onderzoeksgroep het geven van deze adviezen en kennis 

belangrijk vinden.

In de vorige paragraaf is gebleken dat ouderen het belangrijk vinden om hun liefde met hun 

familieleden te delen. Doña Maria Clemencia stelt haar kinderen en kleinkinderen adviezen te 

geven, omdat zo haar liefde voor hen uit te drukken83. Deze reden om familieleden adviezen te 

verlenen, wordt ook door Doña Sebastiana gegeven. Ze drukt het uit in de volgende woorden. “Ik  

vind het fijn om mijn kinderen en kleinkinderen te adviseren, omdat ik dit vrijwillig doe en dan mijn  

hele hart kan geven”84. Voor anderen gaat het geven van adviezen niet zozeer om het uitdrukken van 

liefde, maar om het tegen gaan van het gevoel van nutteloosheid. Dit strookt met de bevindingen 

van Fernandez-Ballesteros (2002), die concludeert dat het verminderen van het gevoel van 

nutteloosheid een belangrijke reden is voor ouderen om steun te geven aan familieleden 

(Fernandez-Ballesteros 2002: 654). Doña Juana zegt haar dochter van adviezen te voorzien, omdat 

ze zich zo minder nutteloos voelt. Ze stelt dat het adviseren van haar dochter haar het gevoel geeft 

nodig te zijn85. In de optiek van Don Buenaventura zijn we het helpen van de familie aan God 

verplicht. Zijn motivatie om adviezen en kennis aan zijn familieleden te geven, is dan om aan deze 

verplichting te voldoen86. Deze verplichting aan God wordt door Don Emilano ook genoemd als 

reden om kinderen en kleinkinderen van zijn adviezen en kennis te voorzien. Hij zegt daarnaast het 

geven van adviezen (aan zijn kinderen) ook te zien als een ouderlijke plicht87. Doña Tere stelt ook 

het een plicht van de ouders te vinden om hun kinderen, en kleinkinderen, te voorzien van kennis en 

advies, met name op het gebied van juist gedrag. Voldoen aan deze plicht zorgt voor een gevoel van 

81 Don Gabriel, 08-03-2011, Nicoya. 
82 Don Paulo, 15-02-2011, Hojancha. 
83 Doña Maria Clemencia, 08-03-2011, Nicoya. 
84 Doña Sebastiana, 31-03-2011, Nicoya. 
85 Doña Juana, 01-03-2011, Carmona. 
86 Don Buenaventura, 22-03-2011, Nicoya. 
87 Don Emiliano, 07-04-2011, Nicoya.
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tevredenheid88. Don Zayo spreekt liever over een deber aan zijn kinderen. Hij voelt dat hij hen iets 

verschuldigd is, omdat ze hem zoveel steun verlenen89. Ook Fernandez-Ballesteros (2002) 

ondervindt in zijn studie dat deze reden door sommige ouderen gevoerd wordt om steun te verlenen 

aan familieleden. Dit is volgens hem een manier voor ouderen om iets terug te kunnen doen voor 

hun familieleden die hen steun verlenen (Fernandez-Ballesteros 2002: 654). Doña Sebastiana stelt 

naast het uitdrukken van liefde, haar familieleden adviezen te verlenen omdat ze wil dat haar 

familieleden het goed hebben90. Dit proberen te helpen van familieleden, is voor meerdere ouderen 

een reden om deze kennis en adviezen te geven aan familieleden. Zo ook Don Zayo. Hij helpt zijn 

kinderen en kleinkinderen ook door middel van kennis en advies, omdat hij graag wil dat zijn 

kinderen goede keuzes (kunnen) maken. Hij geeft dan bijvoorbeeld advies over het getrouwde 

leven91. Adviezen over juist gedrag worden door Doña Pastora gegeven in de vorm van religieuze 

adviezen. Ze noemt het Rooms-Katholicisme de beste religie en zegt dat de lessen die zij leert uit de 

Bijbel bijvoorbeeld belangrijk zijn bij de opvoeding92. 

Hoewel Doña Tere en Don Zayo net zoals Doña Pastora hun kinderen en kleinkinderen van 

religieus advies voorzien, gaan zij echter niet uit van de superioriteit van het Rooms-Katholicisme. 

Ondanks hun sterke Rooms-Katholieke overtuiging, stellen ze nooit druk op hun kinderen en 

kleinkinderen te leggen om dit advies aan te nemen en geen dwang uit te oefenen. Ze vertelde me 

dat ze vinden dat hun kinderen en kleinkinderen hun eigen religie en geloofsovertuigingen moeten 

kiezen93. Hun dochter Emilse ondersteunt dit en zegt dat ze zich tevreden voelt als ze deze 

(religieuze) adviezen van haar ouders ontvangt. Dit wordt door Don Zayo en Doña Tere erg fijn 

gevonden94. Sommige kinderen stellen echter een druk te voelen van hun ouders om dit advies op te 

moeten volgen. Lydia, de dochter die met Doña Salomé samenwoont, zei tegen me dat ze al een 

aantal keer ruzie had gehad met haar moeder, omdat ze haar religieuze adviezen niet aan wilde 

nemen95. 

5.2.3 Emotionele steun: Het delen van problemen

Ouderen ontvangen ook emotionele steun. Deze steun omvat het praten over hun problemen met 

hun kinderen en partners. De kinderen die deze vorm van emotionele steun verlenen wonen óf met 

88 Doña Tere, 04-04-2011, Carmona.
89 Don Zayo, 04-04-2011, Carmona.
90 Doña Sebastiana, 31-03-2011, Nicoya.
91 Don Zayo & Doña Tere, 25-02-2011, Carmona.
92 Doña Pastora, 22-02-2011, Hojancha. 
93 Don Zayo & Doña Tere, 25-02-2011, Carmona.
94 Emilse Guerrero, 26-03-2011, Carmona. 
95 Lydia Rosales, 31-03-2011, Nicoya. 
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de ouderen in huis, óf komen (relatief) heel vaak op bezoek. Don Zayo krijgt van Emilse en zijn 

zoon Franklin emotionele steun, waarbij Don Zayo het meest zijn problemen met Emilse deelt. Voor 

Don Zayo is deze emotionele steun onder andere belangrijk, omdat volgens hem het praten over 

problemen, het oplossen deze van problemen is. En het oplossen van deze problemen is voor Don 

Zayo belangrijk voor zijn geluk96. Hier rijst de vraag waarom Emilse en Franklin deze steun aan 

Don Zayo verlenen. Het antwoord op deze vraag is tweeledig, omdat het zowel de keuze is van de 

desbetreffende kinderen om met Don Zayo over zijn problemen te willen praten als de keuze van 

Don Zayo om met hen deze problemen te willen delen. Emilse en Franklin stellen dat ze hun vader 

emotionele steun verlenen, omdat ze voelen dit verschuldigd aan hem te zijn doordat Don Zayo hun 

vroeger ook (deze) steun heeft verleend. Daarnaast zeggen ze met hun vader over zijn problemen te 

praten, omdat er veel wederzijds vertrouwen is. Volgens Chen en Silverstein (2000) heeft het 

voornamelijk met dit wederzijds vertrouwen te maken, dat emotionele steun belangrijk is voor het 

geluk van ouderen (Chen & Silverstein 2000: 49).Dit diepe vertrouwen dat Don Zayo met zijn 

dochter deelt, uit zich in het feit dat zij volgens Don Zayo dingen mag doen die anderen niet mogen. 

Dit heeft voornamelijk betrekking op het praten over gezondheidsklachten. Hiermee gaan ze dan 

samen naar de dokter97. Ook Doña Tere krijgt emotionele steun van Emilse. Ze zegt dat emotionele 

steun voor haar belangrijk is, omdat door het delen van problemen, de problemen hun kracht lijken 

te verliezen. En dat is belangrijk voor het geluk van Doña Tere, omdat ze zich dan tranquila98 

voelt99. Op welke problemen de ouderen doelen is in mijn onderzoek niet duidelijk geworden. Ook 

Doña Tere stelt met Emilse haar problemen te delen, omdat er in hun relatie veel wederzijds 

vertrouwen is. Volgens Doña Tere kan ze door dit vertrouwen, beter geheimen met Emilse delen, 

zogenaamde “vrouwengeheimen”100. Dit komt overeen met de situatie van Doña Sebastiana. Haar 

dochter Kenia zegt dat door het wederzijds vertrouwen, haar moeder haar problemen met haar 

bespreekt. Daarnaast zegt Kenia dat haar moeder ook juist met haar deze problemen deelt, omdat ze 

soms ook typische “vrouwendingen” wil bespreken. Dit is door Doña Sebastiana bevestigd101. Alle 

ouderen blijken ten minste één familielid te hebben, waar ze hun problemen mee willen en kunnen 

bespreken. Het hebben van wederzijds vertrouwen is hierbij cruciaal. Of Don Zayo ook (deels) zijn 

problemen deelt met zijn zoon Franklin om bepaalde “mannenzaken” te bespreken, kan ik op basis 

van mijn onderzoeksdata niet stellen. 

96   Don Zayo, 05-04-2011, Carmona. 
97   Don Zayo, 04-03-2011, Carmona. 
98   Met het woord tranquila doelt ze op een kalm leven zonder (veel) problemen.
99   Doña Tere, 25-02-2011, Carmona.
100 Doña Tere, 17-03-2011, Carmona. 
101 Doña Sebastiana & Kenia Jiménez, 08-04-2011, Nicoya. 
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5.3 Non-verbale communicatie

5.3.1 Lichamelijk contact

Door gesprekken met ouderen en hun familieleden, en voornamelijk door (participerende) 

observatie, is duidelijk geworden dat ouderen lichamelijk contact op prijs stellen. Hoewel hun 

familieleden zoals kinderen ook lichamelijk contact hebben met de ouderen, zijn het voornamelijk 

jonge102 kleinkinderen en achterkleinkinderen die door middel van bijvoorbeeld omhelzingen en 

kussen met de ouderen communiceren. Bij het analyseren van lichamelijk contact tussen ouderen, 

moet ik wel opmerken dat er een noemenswaardige beperking is in mijn onderzoeksdata aangaande 

dit lichamelijk contact. Tijdens interviews hebben de ouderen en familieleden namelijk nooit 

gesproken over seksueel contact. Ook heb ik uiteraard geen contact tussen ouderen aangaande dat 

terrein, kunnen observeren. Hoewel ik dit contact tussen ouderen niet kan uitsluiten, kan ik hier 

geen uitspraken over doen. Dit geldt overigens ook voor lichamelijk contact tussen ouderen als 

omhelzingen en kussen. Hoewel lichamelijk contact in het algemeen van groot belang is voor de 

ouderen, blijkt dat voornamelijk lichamelijk contact tussen ouderen en jonge kleinkinderen en 

achterkleinkinderen een enorme impact heeft op de gemoedstoestand van de ouderen. Deze 

uitspraak baseer ik zowel op (participerende) observatie, als gesprekken met ouderen en 

familieleden. Hierbij moet ik wel zeggen dat ouderen zelf in interviews en andere gesprekken nooit 

expliciet gesteld dat lichamelijk contact met hun jonge kleinkinderen en achterkleinkinderen voor 

hen van grotere invloed is op hun gemoedstoestand dan lichamelijk contact met hun kinderen en 

oudere kleinkinderen. Ik heb tijdens bezoeken wel veelvuldig gevraagd aan de ouderen na 

lichamelijk contact met familieleden welke gevoelens ze daarna ervoeren. Hieruit blijkt dat 

voornamelijk lichamelijk contact met jonge kleinkinderen en achterkleinkinderen de meeste impact 

heeft op hun emotionele gesteldheid. Dit is vaak door andere familieleden, zoals kinderen, 

bevestigd. Om deze impact op ouderen te illustreren, volgt nu een beschrijving van een bezoek van 

Yarnylla, een achterkleindochter van Don Gabriel, die hij liefkozend Miel103 noemt, aan haar 

overgrootvader. 

“De ouders van Yarnilla komen de slaapkamer van Don Gabriel binnen lopen. Haar vader 

loopt naar zijn schoon-grootvader toe en geeft hem een ferme handdruk. Don Gabriel spant zijn 

spieren in zijn rechterarm en -hand stevig aan. “Nog steeds zo sterk als eerst zie ik”, zegt de vader 

van Yarnylla lachend. “Waar is Mielita?”, vraagt Don Gabriel. Op dat moment komt de kleine meid 

de kamer binnen en loopt naar het bed van haar overgrootvader. Don Gabriel leunt naar voren en zij 

102 Met jonge kleinkinderen bedoel ik kleinkinderen die vallen in de pre-adolescente leeftijdscategorie.
103 Miel is Spaans voor honing.
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geeft hem een omhelzing en een zoen. Net als na zijn ontmoeting met zijn achterkleinkind in de 

ochtend, lijkt Don Gabriel enorm blij te zijn dat ze hem weer heeft bezocht. Op mijn vraag of hij het 

leuk vindt als Yarnylla hem een bezoek brengt en zo omhelst, knikt hij instemmend terwijl de lippen 

van zijn tandeloze mond nog steeds een grote glimlach vormen”104. In een eerder gesprek met zijn 

dochter Bladis, was het onderwerp van lichamelijk contact al gevallen. Zij stelde dat Don Gabriel 

voornamelijk blij wordt van het bezoek van Yarnylla omdat ze als jong kind ongeremd door middel 

van lichamelijk contact haar liefde voor hem laat blijken105. Dat zou een verklaring kunnen zijn voor 

het verschil in van impact van lichamelijk contact van kinderen en en oudere kleinkinderen, en 

jonge kleinkinderen en achterkleinkinderen op de gemoedstoestand van ouderen.

Voor ouderen is communicatie met familieleden ten eerste belangrijk, om hun liefde te delen en uit 

te drukken. Dit doen ze bijvoorbeeld door het geven van adviezen. De ouderen van het belangrijk 

dat hun familieleden deze liefde voor hen ook delen. Dat doen jonge kleinkinderen en 

achterkleinkinderen bijvoorbeeld door lichamelijk contact. Naast het uitdrukken van liefde, is het 

geven van adviezen door ouderen voor hen belangrijk, omdat dit de gevoelens van nutteloosheid, 

die onder anderen veroorzaakt zijn door hun lichamelijke beperkingen waardoor niet meer kunnen 

werken. Voor andere ouderen is het geven van adviezen belangrijk, omdat ze aan een zogenaamde 

plicht tegenover God voldoen en aan een ouderlijke plicht, dan wel deber. Ten slotte geven 

sommige ouderen deze adviezen omdat ze de levens willen verbeteren van hun familieleden. Veel 

familieleden vinden dat de adviezen van de ouderen ook deze positieve uitwerking hebben op hun 

leven. Dit zorgt voor positieve gevoelens bij de ouderen. Als adviezen echter niet worden 

aangenomen, kan dat zorgen voor spanningen tussen de ouderen en de ontvangende familieleden. 

Het krijgen van emotionele steun wordt door de ouderen op prijs gesteld, omdat ze zo hun 

problemen kunnen oplossen. 

104 Don Gabriel, 22-03-2011, Nicoya (zie bijlage 3; afbeelding 2).
105 Bladis Briones, 21-03-2011, Nicoya. 
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Conclusie

In deze scriptie heb ik een antwoord gezocht op de vraag wat het belang is van sociale relaties voor 

het subjectief welzijn en geluk van ouderen in Nicoya. Om deze vraag te beantwoorden heb ik een 

theoretische basis gelegd in het theoretisch kader van dit onderzoek. Hier werd duidelijk dat bij het 

leggen van een focus op emoties, cruciaal is bij onderzoek naar subjectief welzijn (Mathews & 

Izquierdo 2009: 30) en geluk (Baumeister 1991: 213). Voor het onderzoeken van subjectief welzijn, 

bleek uit de theorie dat de evaluatieve dimensie van subjectief welzijn ook niet gemist mag worden 

(Mathews & Izquierdo 2009: 31). Baumeister (1991) stelt dat dit ook geldt voor onderzoek naar

het concept van geluk (Baumeister 1991: 306). Het belang van sociale relaties voor het subjectief 

welzijn en geluk van ouderen in Nicoya, heb ik geanalyseerd door middel van een 

netwerkbenadering, waarbij de begrippen van de affective network-benadering (Phillipson, Bernard, 

Phillips & Ogg 2001: 29) en de support network-benadering (Wenger 1997: 7) belangrijk waren. 

Hierdoor werd duidelijk dat ouderen voor communicatie en sociaal contact voornamelijk 

afhankelijk zijn familiale relaties en vriendschapsrelaties. Echter, vindt het grootste deel van de 

communicatie plaats tussen ouderen en familieleden. Deze familieleden zijn ook diegene die zowel 

instrumentele als emotionele steun verlenen. De dochters blijken voornamelijk belangrijk te zijn 

voor de communicatie met ouderen en het verlenen (en ontvangen) van sociale steun aan deze 

ouderen. Dit is in overeenstemming met de (meeste) literatuur in het theoretisch kader en de 

onderzoekscontext.

Ouderen in Nicoya blijken hun huidige niveau van subjectief welzijn en geluk (deels) te 

evalueren, op het subjectief welzijn en geluk dat zij vroeger hadden. Toen hadden de ouderen een 

hoog subjectief welzijn en geluk, doordat ze in het bezit waren van een gezond lichaam. 

Desalniettemin, stellen de meeste ouderen dat hun slechte gezondheid enkel op hun huidige niveau 

van subjectief welzijn van invloed is en niet op hun huidig geluk. Dit strookt dus niet met de 

stelling van Keith (1994), dat de notie van subjectief welzijn door de tijd heen (altijd) verandert 

(Keith 1994: 110). Enkele ouderen stellen dat dit gebrek aan een gezond lichaam wel degelijk van 

invloed is op hun huidige geluk. De desbetreffende ouderen doelen hiermee voornamelijk op het 

gebrek aan fysieke kracht. Hoe is dit verschil tussen ouderen dan te verklaren? In de theorie werd 

duidelijk dat geluk niet het directe resultaat is van externe omstandigheden, maar wordt bepaald 

door hoe een individu deze externe omstandigheden beschouwt en evalueert (Baumeister 1991: 

306). Het ontvangen van instrumentele steun van familieleden, veroorzaakt bij de ouderen veel 

positieve emoties. Deze positieve emoties blijken de negatieve gevolgen van een slechte 
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gezondheid te compenseren. Het gaat er namelijk niet om hoe gezond een individu is, maar hoe dit 

individu zich voelt over zijn of haar gezondheid (Baumeister 1991: 213). Voor de ouderen die 

stellen dat het wel invloed heeft op hun geluk, zijn deze negatieve gevoelens, zoals de afbreuk van 

mannelijkheid, dusdanig groot, dat hun gevoelens over instrumentele steun die zij krijgen van hun 

familie deze niet kunnen compenseren. 

Instrumentele steun van familieleden voorziet de ouderen echter wel in bepaalde (primaire) 

behoeften. Doordat ouderen in Nicoya allen te kampen hebben met een verslechtering van de 

lichamelijk gesteldheid, is het noodzakelijk dat zij steun krijgen om deze behoeften te kunnen 

bevredigen. Dit is volgens de ouderen van invloed op hun subjectief welzijn. Als familieleden geld 

sturen en goederen geven, is dat voor de ouderen belangrijk omdat met dit geld (noodzakelijke) 

dingen gekocht en gedaan kunnen worden en dat het hebben van (bepaalde) goederen, zoals 

voedsel, nou eenmaal essentieel is. Maar veel belangrijker nog, in het geval dat familieleden 

goederen meenemen voor de ouderen, zien de ouderen dit als gedragingen die symbool staan voor 

de interesse die de desbetreffende familieleden in hun hebben en dat familieleden nog aan hen 

denken. Het sociale contact en de communicatie tussen ouderen en familieleden bij de gift van 

goederen, is hierbij cruciaal omdat dit ouderen het gevoel geeft dat niet alleen (zullen) zijn. Het 

krijgen van goederen zien de ouderen als een soort garantie dat familieleden hen niet zullen 

vergeten. En dat is belangrijk voor hun geluk. Voor communicatie en sociaal contact zijn de ouderen 

namelijk (grotendeels) afhankelijk van hun familieleden. Voor de ouderen draagt het ontvangen van 

instrumentele steun om nog meer redenen bij aan hun geluk. Zoals bleek in de beschrijving van de 

context van dit onderzoek, wordt het verlenen van steun aan ouderen gezien als een 

verantwoordelijkheid van de familie (Knaul, Nigena &  Zuñiga 2000: 4). Dit moet worden 

gerelateerd aan het ideaalbeeld dat ouderen in Nicoya hebben van de familie. Als familieleden 

daadwerkelijk steun verlenen aan de ouderen, dan wordt er voldaan aan het ideaalbeeld dat de 

ouderen hebben van de familie. Dit voldoen aan dit beeld, hebben positieve gevoelens tot gevolg 

zoals tevredenheid. Daarnaast staat het ontvangen van instrumentele steun van familieleden, (voor 

de ouderen) symbool voor het uitdrukken en delen van liefde. De ouderen in mijn onderzoeksgroep 

stellen dat het delen van liefde die zij koesteren voor de familie essentieel is. Het gevoel geliefd te 

(willen) zijn (door familieleden) is hieraan gerelateerd. Ten slotte is deze instrumentele steun van 

belang, omdat de ouderen dan de wekelijkse mis kunnen bezoeken. Hoewel de absolute afstand 

tussen de huizen van de ouderen en de kerk in alle gevallen erg klein is, is de relatieve afstand 

beduidend groter. Zonder steun van de familie bij de reis tussen huis en kerk en hulp tijdens de mis 

bij bijvoorbeeld het zitten en opstaan, is een bezoek aan de kerk voor de ouderen onmogelijk. Een 
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aantal ouderen kan zelfs met steun van de familie niet meer naar de mis. Dit gebrek aan het 

bezoeken van de mis, heeft in de meeste gevallen veel verdriet tot gevolg. Hoewel het religieuze 

aspect van de mis als het ware gecompenseerd kan worden, lijkt het verlies van vriendschapsrelaties 

relaties door het gebrek aan het kunnen bezoeken van de mis grote negatieve gevolgen te hebben en 

is van invloed op hun geluk. Hoewel de meeste ouderen in mijn onderzoeksgroep veel sociaal 

contact hebben en kunnen communiceren met familieleden die met hen samenwonen en die bij hen 

op bezoek komen, blijken de negatieve gevolgen van het gebrek aan vriendschapsrelaties niet 

volledig te kunnen worden gecompenseerd door communicatie met familieleden. Op basis van mijn 

onderzoeksdata kan ik dit echter niet verklaren en vervolgonderzoek over het verschil tussen 

vriendschapsrelaties en familiale relaties voor deze ouderen is daarom nodig. 

De communicatie met familieleden heb ik besproken in het derde empirische hoofdstuk. Deze 

communicatie met familieleden is belangrijk voor het geluk van de ouderen. Ten eerste omdat dit 

symbool staat voor de koestering van liefde. Ouderen drukken hun liefde bijvoorbeeld uit door het 

geven van emotionele steun in de vorm van adviezen. Familieleden, in dit geval kleinkinderen en 

achterkleinkinderen delen hun liefde met de ouderen door lichamelijk contact. Het geven van 

adviezen aan familieleden, is volgens een aantal ouderen een verplichting tegenover God en je 

familieleden (kinderen). Het voldoen aan deze plicht, draagt voor de desbetreffende ouderen bij aan 

hun geluk. Het ideaalbeeld van de familie van de ouderen is namelijk niet louter gestoeld op het 

principe dat familieleden hen horen te verzorgen. Voor de meeste ouderen is het ook een morele 

plicht van de ouderen als ouders, dan wel grootouders, om hun familieleden te verzorgen. Het geven 

van adviezen en kennis aan familieleden, leidt volgens de (meeste) ouderen tot een verbetering van 

het leven van de familieleden die deze steun ontvangen. Dit moet worden gerelateerd aan het 

tegengaan van nutteloosheid. Doordat ouderen zich niet meer (geheel) “nuttig” kunnen maken door 

middel van (lichamelijk) werk, blijkt het geven van adviezen goede manier te zijn om dit gevoel 

van nutteloosheid tegen te gaan. Met deze positieve gevolgen van het geven van adviezen voor de 

ouderen, wil ik niet impliceren dat deze gift geen negatieve gevolgen heeft voor de ouderen. Er is 

namelijk wel eens frictie tussen ouderen en familieleden, doordat de ontvangende familieleden het 

advies niet op prijs stellen. Dit negatieve gevolg wordt door de desbetreffende ouderen gezien als 

vermindering van hun geluk. De ouderen ontvangen ook emotionele steun. Het delen van 

problemen en geheimen met anderen is voor de ouderen belangrijk, omdat dit de kracht van deze 

problemen laat verliezen. Ofwel het probleem wordt door de familieleden (met de ouderen) 

opgelost, of het probleem wordt door de familieleden gerelativeerd. Hierdoor voelen zij zich 

tranquilo. Daarnaast is deze emotionele steun belangrijk omdat zij deze steun krijgen van 
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familieleden. Dit moet gerelateerd worden aan hun ideaalbeeld van de familie. Hierbij is het hebben 

van wederzijds vertrouwen cruciaal. Dit strookt met de bevindingen van Chen en Silverstein (2000). 

die stellen dat bij emotionele steun het vertrouwen belangrijk is tussen de ouderen en de verleners 

van deze emotionele steun. En dat heeft invloed op het geluk van ouderen (Chen & Silverstein 

2000: 49). 

De doelstelling van dit onderzoek is na te gaan wat de relatie is tussen het subjectief welzijn 

en geluk van ouderen in Nicoya en hun sociale relaties. Hierbij stelde ik de vraag wat het belang 

van sociale relaties is voor het subjectief welzijn en geluk van ouderen in Niocya. Ik kan stellen dat 

dit belang van sociale relaties voor het subjectief welzijn en geluk van ouderen erg groot is. We 

hebben in deze scriptie kunnen zien dat de sociale relaties van ouderen bestaan uit familiale relaties 

en vriendschapsrelaties. Het hebben van sociaal contact en kunnen communiceren met vrienden, is 

belangrijk voor het geluk van ouderen. Het gebrek aan deze communicatie met vriendschapsrelaties, 

betekent voor de ouderen dan ook een verlaging van hun geluk. Echter, bestaat het grootste deel van 

hun sociale relaties uit familiale relaties, waarvan voornamelijk de dochters het meest belangrijk 

zijn. De ouderen hebben te maken met een slechte gezondheid, wat van invloed is op hun subjectief 

welzijn. Instrumentele steun voorziet de ouderen echter wel in bepaalde (primaire) behoeften, 

waardoor hun niveau van subjectief welzijn stijgt. Deze slechte gezondheid is bij de meeste ouderen 

niet van belang voor hun geluk. Dit komt doordat de instrumentele steun die zij krijgen van 

familieleden in zodanige mate positieve emoties tot gevolg heeft, dat de negatieve gevolgen van een 

slechte gezondheid worden gecompenseerd. Daarnaast hebben de ouderen veel sociaal contact en 

communicatie met hun familieleden door middel van verbale communicatie zoals emotionele steun 

en non-verbale communicatie zoals lichamelijke contact. Ook deze communicatie met familieleden 

is belangrijk voor het geluk van de ouderen in mijn onderzoeksgroep, omdat ze hiermee belangrijk 

gevoelens, zoals liefde, kunnen delen en uitdrukken en dat deze communicatie voor de ouderen een 

soort garantie is dat ze niet alleen en eenzaam zullen zijn. En daar worden zij gelukkig van.
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Bijlagen

Bijlage 1: Reflectieverslag 

Tijdens mijn voorbereidingsperiode, vertelde één van mijn contactpersonen in Nicoya dat het in 

contact komen met de ouderen geen enkel probleem zou worden omdat bijna iedereen wel iemand 

(via via) kent van 90 jaar of ouder. Dit bleek ook in de praktijk het geval te zijn. Via mijn 

gastmoeder ben ik in aanraking gekomen met vrienden van haar, die me hebben geïntroduceerd bij 

een aantal ouderen. Op het begin traden deze vrienden van mijn gastmoeder op als tolk. Dit had 

voor mijn onderzoek zowel voordelen als nadelen. Voordelen van het gebruiken van een tolk, was 

dat ik meteen kon beginnen met mijn onderzoek in plaats van me eerst louter te richten op 

taalverwerving. Daarnaast was het werken met deze tolken positief voor mijn onderzoek, doordat de 

tolken kennissen waren van de ouderen waar ze mij bij introduceerden en er daarom op het begin al 

meteen wederzijds vertrouwen leek te zijn. Een nadeel was het dat er toch een (te grote) afstand 

bleef bestaan tussen de ouderen en mij, omdat ik via een derde partij vragen aan hen stelden. Het 

werken met deze tolken heeft maar een kleine twee weken geduurd, omdat toen bleek dat mijn 

Spaans het nodige niveau had bereikt. Daarnaast heb ik via een lijst met namen en adressen van 

iedereen uit de regio van 90 jaar en ouder, die ik had verkregen bij de EBAIS, veel ouderen kunnen 

opzoeken. De ouderen ervoeren mijn bezit van de lijst met hun namen en adressen niet als een 

schending van privacy. Integendeel. Ik werd juist vaak gecomplimenteerd door de ouderen met deze 

handige manier om achter hun adressen te komen. Dit was tegen mij verwachtingen in. 

Op het begin had ik de angst dat ouderen het niet op prijs zouden stellen als ik zomaar hun 

leven kwam binnen wandelen en ze het hemd van hun lijf zou vragen. Twee ouderen vonden dat 

ook daadwerkelijk vervelend. Doordat dit pas na enkele weken in het veld gebeurde, vond ik dit erg 

lastig. Ik had daarvoor namelijk enorm veel positieve reacties van ouderen ontvangen, dus dit kwam 

als een domper. Gelukkig, is dit bij twee ouderen gebleven. Ikzelf heb (ook) enorm veel plezier 

gehad in het spreken met de ouderen. De meeste ouderen waren erg blij met mijn bezoek en ik keek

steeds weer uit naar een nieuw interview. Echter, heb ik ook een aantal negatieve kanten van het 

interviewen en bezoeken van de ouderen ervaren. Het communiceren met deze ouderen was 

namelijk erg moeilijk. Ten eerste omdat de meeste ouderen complicaties hadden aan hun tanden en 

mond, waardoor woorden op zo'n mate werden vervormd dat ik soms verscheidene keren moest 

vragen om een zin te herhalen. Daarnaast was hun besef en gehoor dusdanig achteruit gegaan 

waardoor ik veel zaken moest uitleggen en moest herhalen. Ten slotte waren bezoeken op sommige 
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momenten ook saai. Hoewel er meestal  levendige gesprekken ontstonden, zijn er ook momenten 

geweest dat mijn stof op was en dat de oudere niets zei en voor zich uit staarde. 

Doordat de (meeste) ouderen mijn bezoeken zo hoog waardeerden, begon het een 

terugkomend patroon te worden dat ouderen vroegen wanneer ik weer terug zou komen. Bij de 

ouderen waar ik het niet, in het licht van bruikbare onderzoeksdata, nuttig vond om te terug te 

komen, liet ik het maar in het midden wanneer, dan wel of ik terug zou komen. Hoewel ik uiteraard 

de ouderen een bezoek bracht met als doel informatie te verzamelen, voelde ik me toch soms 

schuldig dat ik bij ouderen die voor mijn onderzoek niet erg nuttig waren niet langer bleef of vaker 

hen kwam opzoeken. Soms bleef ik dan ook langer, ondanks dat ik wist dat dit het eerste en laatste 

bezoek zou zijn, om de ouderen tevreden te stellen. Hierdoor was het soms lastig voor me een 

balans te vinden tussen de rol van sociale relatie die hen gezelschap hield en het zijn van een 

onderzoeker.

Met reciproceren heb ik geen problemen gehad. Zoals gesteld vonden de meeste ouderen 

mijn bezoeken erg fijn. Ze vonden het fijn hun verhaal te kunnen doen en waren blij dat iemand 

interesse had in dit verhaal. Ik kreeg soms wel het gevoel dat ik (ook) hen een soort van dienst 

bewees door met hun de dag door te brengen. Ik kreeg ook totaal niet het gevoel dat de ouderen iets 

terug verwachten als compensatie. Aan ouderen waar ik een intensieve relatie mee heb opgebouwd, 

heb ik, als uiting van dank voor hun tijd en moeite, en voor het opbouwen van vertrouwen, een 

aantal keer een cadeau gegeven en heb ik beloofd om, in geval van beschikbaarheid van internet bij 

familieleden, hen een samenvatting van mijn onderzoek in het Spaans te sturen. 

Het opbouwen van vertrouwen met de ouderen ging erg gemakkelijk. Dit deed ik naast door 

het geven van cadeaus om mijn werkelijke interesse in hen te tonen, ook door het voeren van 

gesprekken over hun liefhebberij en met hen deze hobby te delen. Doña Salomé was op het begin 

wat afstandelijk en keek graag de kat uit de boom. Toen ik vroeg aan haar wat ze graag deed, 

antwoordde ze dat ze graag haar medicinale planten in de tuin verzorgde. Na een rondje wandelen 

in haar tuin met een uitleg van haar bij elke plant, was het ijs gebroken en was dit het begin van een 

sterke band. Het hebben van deze band met ouderen bleek cruciaal te zijn voor mijn onderzoek. Dit 

had te maken met hun lichamelijke fragiliteit. Sommige ouderen leken op het begin wat angstig te 

zijn door mijn vertoning, gezien het feit dat ik minstens twintig centimeter langer ben. Doordat de 

ouderen meestal zo (lichamelijk) zwak waren, was ook hun familie op het begin beschermend. Vaak 

lieten familieleden de ouderen op het begin mij niet met de ouderen alleen. Dit had tot gevolg dat 

het stellen van vragen over deze desbetreffende familieleden moeilijker was. Naarmate het 

wederzijds vertrouwen werd bewerkstelligd, kon ik (steeds meer) gesprekken met de ouderen alleen 
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voeren. 

De ouderen hadden in de meeste gevallen het bezoeken van de kerk als enige echte 

activiteit. Ik heb dan ook vaak deze mis met een aantal ouderen bezocht. Soms kon ik participeren 

door middel van het bieden van hulp aan ouderen. Meestal was dit echter niet nodig, doordat ze het 

óf zelf wilde doen, óf werd deze steun al (standaard) geleverd door de familie. Ik heb wel veel 

kunnen participeren in wat ze het meest deden, namelijk het zitten in een stoel en voeren van 

gesprekken. Dit schiep goede mogelijkheden voor interviews en andere gesprekken. 

Veldwerkfoto: Op de foto met Doña Tere en Don Zayo tijdens één van onze vele gesprekken op de 

veranda.
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Bijlage 2: Samenvatting in het Spaans 

El propósito de esta tesis es analizar la relación entre el bienestar subjetivo y la felicidad de los 

adultos mayores en Nicoya y sus relaciones sociales. Para investigar esa relación, yo fui a los 

cantones de Nicoya, Carmona y Hojancha; donde estuve 70 días hablando y observando a los 

adultos mayores. Descubrí que los temas de salud y religión son importantes. En la parte teórica de 

esta tesis, llego a ser claro que para analizar el bienestar subjetivo y la felicidad es crucial prestar 

atención a las emociones. Desde la teoría, también parece importante no evitar la dimensión 

evaluativa del bienestar subjetivo y la felicidad.  Para analizar la importancia de las relaciones 

sociales para los adultos mayores, utilice un enfoque de red. En este enfoque, fue necesario 

averiguar lo que los adultos mayores decían ser importante para ellos y quienes los apoyaban según 

ellos. Llego a ser claro que los adultos mayores dependen de sus amigos y familias para el contacto 

social y la comunicación. Sin embargo, la mayor parte de la comunicación es con sus familiares. 

Estos familiares son también quienes los apoyan y les brindan cuidados como limpieza y ayuda 

económica. Para la comunicación y el apoyo para adultos mayores las hijas son especialmente las 

más importantes. 

Todos los adultos mayores en mi grupo se encuentran en malas condiciones de salud. Esto 

ha influenciado en su bienestar subjetivo, pero el apoyo de su familia como el financiero, 

incrementar el bienestar subjetivo porque ellos necesitan ciertas cosas como alimentos. Las malas 

condiciones de salud de los adultos mayores no son importantes para su felicidad. Esto porque el 

apoyo de su familia (como cuidados) tiene como consecuencia muchas emociones positivas que 

compensan las consecuencias negativas. Para los adultos mayores quienes dicen que el mal estado 

de salud es una influencia en su felicidad es explicado por el hecho de que los sentimientos 

positivos que son consecuencia del apoyo no compensan del todo las consecuencias negativas en 

sus malas condiciones de salud. 

La comunicación con sus amigos es importante para su felicidad. El no tener amigos (nunca 

más) significa una felicidad menor. Ellos encuentras esos amigos en la iglesia. Para ir a la iglesia, 

ellos necesitan el apoyo de sus familias. La mayor comunicación que tiene los adultos mayores es 

con sus familias. Los adultos mayores tienen comunicación en forma de conversaciones, apoyo 

emocional y contacto corporal. Esta comunicación con sus familiares es muy importante para la 

felicidad de ellos. Una forma importante de apoyo emocional es dar consejos y conocimientos a sus 

familiares. Ello es importante para la felicidad de ellos porque de esta manera ello puede compartir 

el amor que ellos tienen para sus familiares. Ellos también sienten que es una obligación para Dios 
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que como padres ellos deben ayudar a la familia y ellos se sienten menos inútiles cuando dan estos 

consejos. También el recibir el apoyo emocional de la familia es importante porque ellos pueden 

compartir los problemas que ellos tienen y solucionarlos. Luego ellos se sienten más tranquilos 

porque ellos tienen un contacto íntimo con un familiar en quien ellos confían y ellos solucionan los 

problemas. Esto también tiene que ver con la idea de una buena familia. Ellos cuidan unos de otros. 

Las relacione sociales de los adultos mayores son muy importantes para el bienestar subjetivo y la 

felicidad de ellos. Primero que todo, el cuidado personal de los adultos mayores por parte de sus 

familias les da a los adultos mayores lo que ellos necesitan y compensan las consecuencias 

negativas de sus malas condiciones de salud. Por lo tanto, esto mejora el bienestar subjetivo y la 

felicidad de ellos. Segundo, la comunicación y (intimo) contacto social con los amigos y los 

familiares con quienes ellos tienen confianza, les da una oportunidad de dar y recibir comas como 

amor y asegurárseles que ellos no estarán y ni deberán sentirse solos. Y eso es importante para la 

felicidad de los adultos mayores de Nicoya. 
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Bijlage 3: Afbeeldingen

Afbeelding 1: Het is weer zaterdagavond. De avond dat Doña Salomé met haar dochter Dinet naar 

de mis gaat. Om kwart voor zes lopen ze met z'n tweeën naar de kerk toe, die 100 meter van het 

huis van Doña Salomé verwijderd staat. Om deze afstand te overbruggen, heeft Doña Salomé de 

hulp van haar dochter nodig. Deze afbeelding illustreert duidelijk het belang van gezondheid, 

instrumentele steun en religie. 

 

64



Afbeelding 2: Lichamelijk contact met familieleden is erg belangrijk voor de ouderen. De meeste 

ouderen hebben veel lichamelijk contact met de jongste generaties in hun familie. Op deze 

afbeelding is te zien hoe Don Gabriel bezoek krijgt van zijn achterkleindochter Yarnylla, die hij 

liefkozend Miel of Mielita noemt. 
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Afbeelding 3 (linksboven), 4 (rechtsboven) & 5 (onder): Doña Tere met kleindochter Dixie, Don 

Zayo met achterkleinzoon André, respectievelijk Doña Tere en Don Zayo. De afbeeldingen 

illustreren het belang van het zijn en delen van liefde (middels lichaamscontact) met familieleden. 
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Bijlage 4: Schema

Schema (1): 

AN: Affective network

F1: Financiële steun (zenden van geld)

F2: Financiële steun (geven van goederen)

I: Instrumentele steun (zonder F1 & F2)

E: Emotionele steun 

C: Communicatie in de vorm van (dagelijkse) gesprekken e.d.

Het bovenstaande schema, is een zogenaamd support network-diagram. In dit diagram staat de 

ontvanger van de steun in het midden (ego) en de verleners van de steun er om heen. In dit diagram 

is het support network van Doña Tere uitgetekend. Vanaf boven met de klok mee: Silvia (dochter), 

Don Zayo (partner), Dixie (kleindochter), Franklin (zoon), Gerardo (zoon), Emilse (dochter), 

Arnoldo (zoon). Dit diagram maakt het volgende duidelijk:
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-Er is een duidelijke relatie tussen de afstand tussen het familielid en de oudere en de aantal keren 

dat het familielid op bezoek komt.

-Er is een duidelijke relatie tussen de afstand tussen het familielid en de oudere en de hoeveelheid 

(en soort) steun die het familielid levert (uitzondering Don Zayo).

-Het grootste deel van het affective network bestaat uit familieleden die ook onderdeel zijn van het 

support network. De leden van het affective network zijn elke dag bij de oudere (Doña Tere). 

Hoewel Don Zayo geen enkele vorm van steun verleent aan Doña Tere heeft hij (net als Emilse en 

Franklin) dagelijks veel communicatie met haar. Dit kan (deels) verklaren waarom Don Zayo ook 

door  Doña Tere genoemd wordt als onderdeel van haar affective network, ondanks dat hij haar geen 

enkele vorm van steun verleent. 
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