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-3Depressies zijn eveneens intense ervaringen, maar dan wel uitermate
negatieve Kenmerken van depressies zijn apathie en gevoelens van falen,
onwaardigheid en schuld, die een overweldigend doodsverlangen tot gevolg
kunnen hebben.
Commander Nardini geeft een indringende beschrijving van depressies bij
krijgsgevangenen:
" ....most men experienced bouts of apathy or depression. These
ranged from slight to prolonged deep depressions where there was a loss
of interest in living and lack of willingness or ability to marshal the
powers of will necessary to combat disease. An ever present sign of fatal
withdrawal occurred 3 to 4 days before death, when the man pulled his
covers up over his head and lay passive, quiet and refusing food." 3)_
Zeker is de persoon die ten prooi is aan depressies ongelukkig. Het lijkt
ons echter onjuist, depressies gelijk te stellen aan ongeluk. Dit, omdat
zich ongelukkig voelen, resp. ongelukkig zijn een veel groter scala van
gevoelens bestrijken dan depressies alleen. Volgens ons zijn er wel
onderscheidingen aan te brengen tussen geluk en topervaringen en geluk en
tevredenheid enerzijds en tussen ongeluk en depressies anderzijds. Dit
houdt echter niet in, dat er geen relaties zouden bestaan» Zo zal
tevredenheid ten opzichte van diverse facetten een noodzakelijke
voorwaarde zijn voor geluk, echter zeker niet voldoende, omdat het zeer wel
denkbaar is, dat iemand die in het algemeen tevreden is, zonder gelukkig
te zijn. Anderzijds is het niet absoluut noodzakelijk voor geluk, dat
iemand in alle opzichten tevreden is.
2.

Verklaring van geluk.
De functie van het geluk bij adaptief gedrag.
Een uitspraak over menselijk geluk is in eerste instantie een uitspraak
over het gevoelsleven van de mens. Het gevoelsleven bestaat uit emoties.
Dit is een toestand van het menselijk organisme, dat gereflecteerd wordt
emotionele gewaarwording (het gevoel van de emotie), emotioneel gedrag en
bepaalde patronen fysiologische verandering. In het dagelijks spraakgebruik
wordt vaak gerefereerd aan gedrag verbonden met emoties, b.v. stikken van
woede, verstijfd zijn van angst, buiten jezelf zijn van vreugde.

3) Zie Coleman (1969)

-4Sommige fysiologische veranderingen zijn algemeen bekend, scala
versnelling van de hartslag, transpiratie, versnelde ademhaling.
Andere zijn minder bekend, zoals verandering in de bloeddruk, het
vergroten van de pupillen, verandering van de huidtemperatuur.
Aan emoties zijn de volgende dimensies te onderscheiden:
- Intensiteit van gevoelens. B.v. boos zijn kan variëren van een
lichte ergernis tot een gewelddadige woede. Vreugde kan variëren
van een lichte blijdschap tot extase.
- Niveau van spanning. Dit bepaalt de impuls tot actie. Hoe hoger
de spanning is, des te sterker de impuls tot actie aal zijn.
- Hedonistische toon. Dit is de mate waarin een emotie als plezierig
of onplezierig wordt ervaren. B.v. gevoelens van schaamte, angst
en verdriet zijn duidelijk onplezierig, terwijl gevoelens van
blijdschap en trots duidelijk plezierig zijn.
- Graad van complexiteit. Sommige emotionele ervaringen zijn zo
complex, dat ze moeilijk te definiëren zijn. Van deze emoties is
moeilijk te zeggen of ze plezierig of onplezierig zijn.
In onderscheid hiermee zijn er simpele, ongecompliceerde emoties
zoals pure schrik bij een plotseling geluid, puur verdriet bij de
dood van een geliefd huisdier.
Wij zoeken de verklaring van het voorkomen van emoties in de functies
die ze vervullen. Volgens ons is de functie van emoties het motiveren
tot adaptief gedrag» Foor de definitie van adaptief, gedrag gebruiken wij
het mensbeeld van de biologisch-adaptieve mens, waarop wij later
terug zullen komen.
Mensen handelen adaptief om een greep op het leven te krijgen. Ze
proberen de problemen waarvoor ze komen te staan, op te lossen.
Wanneer dit niet lukt, ontstaan stressverschijnselen die het gezond
psychisch functioneren in de weg staan. Het adaptief handelen, het
kunnen oplossen van problemen, is te beschouwen als een voorwaarde
voor de mens om een psychisch gezond en groeiend individu te worden.
Emoties zien wij als het individuele sturingsmechanisme, dat zorg
draagt voor adaptief gedrag. B.v. angst en woede dragen zorg voor gedrag
als vlucht en aanval. Schaamte-, trots- en schuldgevoelens dragen bij
tot het doen of juist nalaten van bepaalde handelingen. Liefde en
haatgevoelens beheersen de interacties tussen degenen die
4) Zie Krech (1969) en Coleman (1969)

-5-

deze emoties hebben. Het gevoelsleven van de mens, wordt zó de
graadmeter van het al dan niet adaptief handelen. Geluk is volgens ons
de individuele waardering van dit gevoelsleven. Bij deze waardering zal
de intensiteit van de emotionele ervaring een belangrijke rol spelen.
Hoe intenser de op het moment ervaren emotie, des te minder zal het
totaal van ervaren emoties belangrijk zijn.
Nu blijft de vraag op basis waarvan de waardering van het gevoelsleven
wordt uitgesproken. Indien men emoties alleen door middel van de eigen
beleving zou kennen, zou men emoties alleen kunnen rangschikken aan de
hand van eerder beleefde emoties.
Langs deze lijn geredeneerd zou iemand die alleen onplezierige emoties
kent, de minst onplezierige van zijn emoties kunnen hanteren als
referentiepunt voor het meest gelukzalig wat hij kent. Iemand die
alleen positieve emoties ervaart, zou de minst plezierige emotie als
referentiepunt voor zijn afschuwelijkste ervaring kunnen nemen.
Als emoties inderdaad alleen een dergelijke subjectieve waardering
vanuit de belevenis van een individu kenden, zou intersubjectieve
vergelijking zinloos zijn. Hun regulerend karakter zouden ze blijven
behouden, omdat de meest positieve emoties nagestreefd, en de meest
negatieve emoties vermeden zouden worden.
Plastisch gezegd zou het erop neerkomen, dat iemand die vaak honger en
pijn heeft even gelukkig zou zijn als een creatief individu, omdat de
hongerlijdende perioden kent waarin hij geen honger heeft (toppunt van
geluk voor hem) en het creatieve individu perioden van nietcreativiteit kent(voor hem een afschuwelijke emotie). Tegen deze
gedachtengang kunnen twee tegenwerpingen worden gemaakt: Ten eerste
kunnen mensen elkaars situaties vergelijken, waardoor de
hongerlijdende beseft dat het niet-hongergevoel ook constant mogelijk
kan zijn en dat hij dus gedepriveerd is. Evenzo de creatieve mens die
ervaart dat zijn niet-optimale gevoelens nog niet zo negatief zijn als
die welke anderen doormaken.
Wij willen dus stellen dat er een interindividuele vergelijkingsmogelijkheid van emoties is.
De tweede tegenwerping tegen het argument dat emoties louter individueel gewaardeerd worden, richt zich voornamelijk op de conclusie dat
iedereen even gelukkig zou zijn omdat ook de creatieve, adaptieve
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mens minder optimale gevoelens kent, met andere woorden
daar hij minder positieve waardering heeft voor situaties die
eerder als optimaal werden gewaardeerd. Met andere woorden: wat
eerst optimaal geacht werd, wordt nu als normaal gezien en geeft
geen aanleiding meer tot positieve emoties en dus geen bijdrage tot
geluk (aanpassing aan de subjectieve standaard).
Dit zou impliceren dat adaptief, creatief gedrag op de lange duur
geen bijdrage tot geluk zal leveren.
Waar deze redenering fout gaat, is volgens ons de opvatting van
adaptief gedrag. Adaptief gedrag bestaat volgens ons uit een continu
streven naar steeds hogere standaarden van het eigen gedrag.
En juist aan dit groeien naar een steeds beter leven, zijn volgens
ons positieve emoties verbonden, welke bijdragen tot zich gelukkig
voelen.
3. Relatie geluk en maatschappij.
Na onze uiteenzetting van de functie van geluk als gedragsregulerend
mechanisme, gaan we nu in op adaptief, probleemoplossend gedrag.
Probleemoplossend gedrag verdelen we in twee delen. Ten eerste geven we
een omschrijving van hoe men handelt. Ten tweede gaan we in op het
waarom van het handelen. Bij de beschrijving van het handelen in een
socio - culturele omgeving baseren wij ons op dr. C.W. Aakster. 5)
Aakster gaat uit van de "General System Theory" en past deze vervolgens
toe op de actor, het handelende individu. De handelingen van deze actor,
in zoverre deze door de omgeving worden opgemerkt, worden acties
genoemd. De omgeving waarin deze acties plaats vinden, reageert hierop
door middel van effecten. Acties zijn middelen voor de actor om zijn
doeleinden te bereiken.
Teneinde te bereiken dat zijn handelwijze adequaat is, dient de actor
te beschikken over:
e
1 Informatiepotentieel, d.w.z. informatie over de volgende aspecten:
a. de doeleinden die hij dient na te streven en de hiërarchie van
deze doeleinden.
b. de beschikbaarheid, de kosten, het gebruik etc. van middelen
om deze doeleinden te kunnen bereiken.
c. het functioneren en de conditie van de actor zelf
5) Zie Aakster (1972)

- 7 d. de materiële omgeving.
e. de socio-culturele omgeving. Aanwezigheid van anderen, relaties
met anderen, rolverwachtingen, sancties,waarden e.d.
e

2

Informatie-ontvangst en het hechten van betekenis aan informatie.
Dit zullen wij verder perceptie noemen.

3e. Oriëntatie op de omgeving. Deze oriëntatie op de situatie is onder
te verdelen in drie niveaus.
-

het motivationele niveau. Dit is algemeen, abstract, niet gericht
op een specifiek object of een specifieke situatie.

-

het attitude niveau. Dit is minder abstract en specificeert een object.

-

het verwaohtingsniveau. Dit is concreet, gericht op een specifieke
situatie en op een specifiek object.

Op het motivationele niveau komen wij later terug.
Attitude niveau: Attitudes zijn een verzameling van denkwijzen, gevoelens en
tendenties tot actie ten opzichte van een bepaalde klasse van objecten.
Objecten kunnen zijn:
- een groepering, (b.v. Joden)
- een fysiek object, (b.v. een huis)
- een sociaal proces, (b.v. vervreemding)
- een activiteit, (b.v. sport)
Vanuit een attitude hoeft niet noodzakelijk een handeling te volgen.
Verwachtingsniveau: Verwachtingen betreffen de aanwezigheid van anderen,
materiële objecten, bedreiging en effecten van de eigen handeling.
Om het informatiepotentieel, de perceptie en de oriëntatie ten opzichte
van de omgeving te verkrijgen, is adequate socialisatie noodzakelijk.
Tijdens de socialisatie worden de maatstaven en wijzen van gedrag die
relevant zijn voor sociale rollen aangeleerd.
Elke actie vindt plaats in een omgeving die voor een deel fysiek en
voor een deel socio-cultureel is.
De socio-culturele omgeving van de actor, wordt door Aakster ook gezien
als een systeem. Dit systeem tracht bepaalde doeleinden te bereiken via
de in het systeem aanwezige actors. De beheersingsmiddelen waarover het
aysteem beschikt, bestaan uit:
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1e. de normen en waarden die de actor via het socialisatieproces
worden bijgebracht.
2e. de met deze normen en waarden in verband staande sancties.
3e. het verdelen van middelen tot behoeftenbevrediging over de, in het

systeem aanwezige actors. Deze verdeling is afhankelijk van de
positie die de actors in het systeem hebben.
De acties van de actor worden zo, via deze beheersingsmechanismen, het
resultaat van de wisselwerking tussen interne (psychische) en externe
(omgevings) processen, die zich afspelen in een bepaalde situatie.
Schematisch weergegeven:

- 9 Geluk plaatsen wij in het schema bij feedbackmechanisme.
Aaksters opvatting over het handelen en over hot socio-oulturele
systeem, lijkt ons adequaat als korte termijnvisie. Voor problemen over
langere termijn, zoals het tot stand komen van de doeleinden van het
systeem, lijkt ons deze visie minder geschikt. Het behandelt namelijk
wel de greep van het systeem op de actor, maar niet de greep van de
actor op het systeem. Ook wordt bij deze visie de maatschappij als één
geheel gezien, waardoor belangentegenstellingen en conflicten weinig
aandaoht krijgen.
Voor onze probleemstelling, die min of meer op korte termijn speelt,
lijkt ons deze visie van handelen wel geschikt. Wel gaan wij nader in
op de behoeften van de actor. Dit, omdat het waarom van het handelen
ons inziens bij Aakster onvoldoende aandacht krijgt.
Om de behoeften van de actor te verklaren, hanteren wij de motivatietheorie van dr. R.Wentholt. Dit is niet de enige motivatietheorie.
Andere zijn, b.v.:
- de instinctoïde theorie, die het menselijk gedrag in grote mate
verklaart vanuit driftmatige impulsen. Volgens ons heeft deze
theorie een onvoldoende verklaring voor de enorme variatie in
menselijke oulturen.
— de tabula-rasa theorie, die er vanuit gaat, dat de mens volkomen
wordt gevormd door invloed van buitenaf, zoals het socialisatieproces
Beide theoriën achten wij eenzijdig.
Wij hebben gekozen voor de optiek van Wentholt, omdat deze een
duidelijke structurering aanbrengt in de enorme hoeveelheid van
menselijke behoeften en eveneens de geweldige invloed van het socio—
culturele systeem onderkent. Deze optiek lijkt ons adequaat voor onze
probleemstelling.
Wentholt gaat uit van de mens als biologisoh-adaptief wezen, die als
voornaamste specialisatie een enorme ontwikkeling van de hersenschors
vertoont. Deze specialisatie brengt een grote mogelijkheid tot leren met
zich mee, wat bij primaten al aanwezig ia, maar waarin de mens zich
duidelijk onderscheidt. Dit leervermogen van de mens heeft tot gevolg,
dat instincten bij de mens minder belangrijk zijn.

6) Zie Wentholt (H15-21) Erasmus Universiteit Rotterdam
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Wat door evolutionaire noodzaak gebleven is, resp. zich ontwikkeld
heeft, zijn de basismotivaties.
Basismotivaties zijn impulsen die richting geven aan het gedrag en
dit gedrag beheersen. De expressie van de impuls moet bevrediging
geven. Op basis van deze beloning worden nieuwe dingen geleerd.
Wanneer de basismotieven niet bevredigd worden, is dit schadelijk
voor het menselijk functioneren.
Deze basismotivaties zijn:
- de biologische behoeften, zoals voedsel, drank, slaap en warmte.
Wanneer er een tekort optreedt, onderneemt het organisme actie om
het evenwicht weer te herstellen. (homeostatisch principe)
- sexualiteit.
Hierbij speelt het homeostatische principe gedeeltelijk een rol,
door de hormonale werking van sexualiteit. Haar sexualiteit staat
ook onder invloed van het zenuwstelsel,
1e van stimuli.
2e de verwerking van die stimuli.
- noodweermotivatie.
Wanneer mensen in een situatie verkeren, waarin ze bedreigd worden,
reageren ze met een lichamelijke respons. Het lichaam wordt vluchtklaar of gevechtsklaar gemaakt.
- affectieve motivatie.
Deze impuls vindt zijn genoegdoening in psychisch welbehagen.
- competentiemotivatie.
Dit is de autonome behoefte aan stimulering van de menselijke
vermogens. Deze vermogens zijn:
- kennen.
- verkennen.
- zintuiglijke stimulering.
- motorische activiteit.
De middelen die de mens ter beschikking staan voor zijn gedrag, dienen
ook gebruikt te worden. Mensen, aan wie in een experiment elke vorm
van stimulering onthouden werden, konden niet meer denken.
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Deze basismotieven staan onder culturele invloeden, ten aanzien van
de wijze waarop ze vervuld dienen te worden.
Er zijn -gevallen bekend, waarin mensen liever van honger stierven,
dan zich te voeden op religieus verboden wijze.
Bij sexualiteit dient er sprake te zijn van een sexuele prikkel.
Wat sexueel prikkelend is, wordt in grote mate cultureel bepaald.
Evenzo is bij de noodweermotivatie do culturele definitie van gevaar
en bedreiging belangrijk.
Ook in het tonen van affectie, is een grote culturele variatie aanwezig,
Dit neemt niet weg, dat een vorm van affectie wel noodzakelijk is:
baby's, die geen enkele vorm van affectie kregen, kwijnden weg.
Het zou hier te ver voeren om te verdedigen waarom alleen en juist
deze behoeften als basismotieven zijn gekozen en geen andere.
Wij nemen de aanwezigheid van deze basismotieven voor waar aan.
Deze motieven geven echter niet de gehele motivatie van het individu
Weer. "Dit vindt zijn oorzaak in een tweetal complicaties:
Enerzijds is de mens een sociaal wezen. Wij herinneren hierbij aan de
"doodverklaringsprocedure", toegepast bij wetenschappelijke onderzoekers
in Antarctica, die enorme depressies bij do slachtoffers veroorzaakte.
Anderzijds is de mens zich bewust van zijn bestaan en het onverbiddelijke
einde ervan.
Deze feiten in interactie met elkaar en met de basismotivaties, stellen
eisen , waarin de samenleving moet voorzien. Dit is noodzakelijk,
wil het individu adaptief kunnen functioneren.
Deze eisen, die de basisstrevingen worden genoemd zijn:
1.

de hedonistische lustbevrediging.
Hieronder wordt verstaan, dat het in de menselijke aard ligt om zinnelijk
genot te hebben om pijn te vermijden.

2.

het concordantieprincipe.
"Dit is het streven naar overeenstemming van de levensinhouden. Voor het
psychisch gezond functioneren is het belangrijk dat er overeenstemming
is tussen wat men denkt, wat men doet en de waarden die men aanhangt.

3.

het streven naar zinvolheid.
Mensen hebben er behoefte aan te weten dat hun leven zinvol is, om het
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4.

5•

6.

sterven te kunnen accepteren. Hierbij is het
belangrijk om waarden te hebben die objectief geldig
zijn, zodat men niet hoeft te twijfelen aan de zin
van de dingen.
het hebben van daadwerkelijke hechtingen in de wereld.
Deze hechtingen
in de wereld zijn van belang voor
de identiteit van mensen.
Wanneer deze
identiteit
er niet is,
is er van vervreemding sprake.
Het
verkrijgen van hechtingen is mogelijk via het
menselijke vlak
(contacten),
het werk en de
omgeving.
het streven naar ego-bevestiging.
Hieronder wordt verstaan het streven van de mens naar
een zekere persoonlijke belangrijkheid,
naar sociaal
aanzion en acceptatie.
het strevon naar ego-ontstijging of zelfbevrediging.
Mensen willen niet altijd met zichzelf bezig zijn.
Wanneer ze intensief opgaan in een groter geheel,
spreken we van ego-ontstijging.

Bij deze basisbehoeften dient nadrukkelijk gesteld te
worden, dat zij qua vulling, inhoud leeg zijn.
Deze inhoud wordt cultureel bepaald. Zo is
bijvoorbeeld sociaal aanzien óf comperatief
(vergelijkend),
óf coöperatief (gelijkheid als
criterium),
Onze maatschappij verleent sociaal aanzien door vast
te stellen in hoeverre men zich onderscheidt van
anderen
(in hoeverre men meer presteert,
meer
verdient,
beter is opgeleid,
etc.)
Andere
maatschappijen leggen
juist de nadruk op het zich
niet onderscheiden.
Daar wordt sociaal aanzien
toegekend aan degene die niet afwijkt
(b.v.
in
Communistisch China).
De enorme verscheidenheid aan godsdiensten en levens-overtuigingen
geeft weer, dat mensen hun zinvolheidsstreven niet op slechts één
manier hoeven te vervullen.
Bij de toegestane en verboden manieren om zinnelijk genot te vinden,
is eveneens een enorme culturele variatie waar te nemen. Ook bestaat
er geen directe verbinding tussen motivatie en gedrag. Sexueel gedrag
kan natuurlijk voortkomen vanuit de sexuele motivatie,maar
sexualiteit kan ook gebruikt worden om diffuse agressie af te
reageren (vanwege een grote fysiologische overeenkomst tussen de
beide cycli), om in de extase zichzelf te verliezen en om affectie
uit te drukken. Een mengvorm van deze motivaties is ook mogelijk.

-13Welk gedrag toepasselijk is om vervulling van zijn streven te
bereiken, wordt het individu in het socialisatieproces bijgebracht.
Het individu leert, dat geloof hem zekerheid geeft, als antwoord
op het zinvolheidstreven. Hij leert, dat het naar de kerk gaan
hem sociaal aanzien en acceptatie brengt etc.
Ds maatschappelijke invloed op de behoeftenbevrediging komt op
twee manieren naar voren:
Ten eerste vertaalt de maatschappij deze vage basismotieven en
basisbehoeften in concrete doelen.
Ten tweede verdeelt ze de middelen om deze geconcretiseerde doelen
te bereiken.
Resumerend kunnen we stellen, dat, wil er van adaptief, probleemoplossend gedrag sprake zijn, dan moeten in eerste instantie de
essentiële behoeften bevredigd zijn. De manieren waarop deze behoeften
bevredigd worden, mogen niet onderling strijdig zijn. De rol die de
maatschappij, c.q. de groepering waartoe men behoort speelt via
socialisatieprocessen, wordt zo een tweevoudige:
Enerzijds bepaalt de maatschappij welke manier(en) van behoeftenbevrediging toepasselijk zijn. Anderzijds stelt ze deze al dan niet
toegankelijk voor haar leden.
Als we er vanuit gaan dat elk mens in principe in staat is tot
adaptief, gedrag, wordt een onderzoek naar geluk, een onderzoek:
— naar de manieren waarop de maatschappij voorziet in de behoeftenbevrediging van haar leden.
— in hoeverre de maatschappij haar leden toegang verschaft tot de
middelen.
— welke criteria hierbij gebruikt worden.
We kunnen niet stellen, dat binnen een repressieve maatschappij die de
mensen nauwelijks in staat stelt tot behoeftenbevrediging, géén
adaptief gedrag mogelijk is. Wanneer mensen in een repressieve maatschappij, ondanks de druk die er uitgaat van een dergelijke maatschappij
toch tot behoeftenbevrediging kunnen komen, is dit uitermate adaptief.
Adaptief gedrag zal echter in een repressieve maatschappij minder
voorkomen dan in een tolerante maatschappij, die haar leden meer in
staat stelt om hun behoeften te bevredigen.
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Het is wel noodzakelijk, in wat voor soort samenleving men ook leeft,
dat er aan minimale voorwaarden voldaan is. Men moet primair in een
beschermde omgeving geleefd hebben, waarin men in staat gesteld werd om
tot behoeftenbevrediging te komen en van daaruit tot alternatieven.
Dit is in een repressieve maatschappij minder het geval dan in een
tolerante maatschappij.
Wij zullen in ons onderzoek nagaan, op welke gebieden men zich in onze
samenleving richt om zijn behoeften te bevredigen en in hoeverre men
daarin slaagt, ,geïndiceerd door het zich al dan niet gelukkig voelen. We
zullen onderzoeken:
- of sommige gevestigde ideeën over essentiële voorwaarden voor geluk
inderdaad juist zijn,
- of mensen die niet deze stereotype ideeën aanhangen, zich meer of
juist minder gelukkig voelen.
De maatschappij is te zien als een voorzieningenstelsel voor behoeften.
De vraag is nu» in hoeverre is de maatschappij in staat om haar leden
gelukkig te maken door in die behoeften te voorzien?
In iedere maatschappij heersen ideeën omtrent wat belangrijk is voor
geluk. In onze maatschappij kunnen voor gevestigde ideeën doorgaan:
geld maakt niet gelukkig, kinderen geven zin aan je leven, gezondheid
is het grootste goed.
Iets meer wetenschappelijk, zijn uitspraken over de wenselijkheid van
sociale mobiliteit, het nastreven van status en het dienen te vermijden
van stress.
Wij geven nu een aantal behoeften, waarvan wordt aangenomen dat ze
in verband staan met geluk. In het onderzoeksgedeelte (deel 2), zullen
wij deze variabelen nader bekijken en nagaan of en in hoeverre ze
werkelijk van invloed zijn op geluk.
Deze variabelen zijn:
1.

Woongenot
Hieronder verstaan we het tevreden zijn net en het plezier beleven aan de
eigen directe woonomgeving. In het algemeen hebben mensen weinig hechtingen
in hun werk. Daarom is het belangrijk dat mensen een prettige
woonomgeving hebben waaraan ze zich kunnen hechten.
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2. Kwaliteit van interpersoonlijk contact.
Mensen zijn voor hun sociaal functioneren afhankelijk van contacten met
anderen» Van essentieel belang zijn relaties met goede kennissen en
vooral goede vrienden om de autonome behoefte aan affectie te kunnen
bevredigen.
3. Ontplooiingsmogelijkheden.
Om tot een autonome persoonlijkheid te kunnen uitgroeien is het
belangrijk, dat mensen van jongs af aan de gelegenheid krijgen om hun
mogelijkheden tot ontwikkeling te brengen. Een socialisatie die hierop
gericht is, heeft grote positieve waarde.
4. Waardering.
Mensen hebben een autonome behoefte aan waardering, het gevoel belangrijk,
nuttig, de moeite waard te zijn. Bevrediging van deze behoefte hoeft een
positieve invloed op het zelfbeeld van mensen.
_5_ Comfort en welstand.
Onder comfort verstaan we besparing en vereenvoudiging van lichamelijke
inspanning. Hierbij komt meer tijd vrij voor mensen om dingen te doen die
ze prettig vinden» Iemand met een hoge welstand kan zich meer comfort
veroorloven dan iemand met een lage welstand,
6. Huwelijk, kinderen en familie.
Elk socio-cultureel systeem streeft voortzetting na. Kinderen zijn
hiervoor onontbeerlijk. De "nuclear family" is het antwoord van onze
maatschappij op deze essentiële behoefte.
7. Ontspanning en recreatie.
Hieronder verstaan we het naar eigen wijze en eigen behoeft© doorbrengen
van vrije tijd. Onze complexe, gedifferentieerde westerse maatschappij
brengt met zich mee, dat mensen onder zeer sterke sociale druk staan,
vooral in het arbeidsproces. Aangezien mensen toch een sterke behoefte
hebben om zichzelf te kunnen zijn, bieden ontspanning en recreatie
mogelijkheden voor mensen om de druk waaronder zij staan af te reageren.
8. Variatie, afwisseling»
Wanneer mensen altijd hetzelfde doen en geen veranderingen te verwachten
hebben, raken ze afgestompt» Hij afwisseling daarentegen, moeten mensen
steeds anders reageren. Er wordt dan een beroep gedaan op de creativiteit
en het probleemoplossend vermogen van mensen. Wanneer dit lukt wordt het
als prettig ervaren. Een te groot beroep op dit vermogen kan echter
aanleiding geven tot stressverschijnselen.
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Sexualiteit.
In de eerste plaats is sexualiteit een basisbehoefte.
In de tweede plaats kan sexualiteit als compensatie dienen van diverse andere
behoeften.

10. Sociale mobiliteit (verticale)
Hoewel men dit kan opvatten als behoefte aan prestige, bevat het ons
inziens een autonome component die met prestige verbonden is en wel
een door het socio-cultureel systeem genererende behoefte.
11. Lichamelijke gezondheid.
Hieronder verstaan we evenwicht in het lichamelijk functioneren.
Gezondheid wordt over het algemeen als vanzelfsprekend aanvaard. Pas
wanneer men ziek is, begint men de betekenis van gezondheid te beseffen
en te waarderen. 2iekte is een verstoring van het lichamelijk evenwicht
en een belemmering van het functioneren van mensen.
12. Religie en mystiek.
Dit zien wij als de door het socio—culturele systeem geboden mogelijkheden ter vervulling van de behoefte aan zelfontstijging. Verder kan
religieuze overtuiging een bepaald nut aan het leven geven dat het
zingevingstreven bevredigen kan.
Deze variabelen zien wij als doelen die mensen zich stellen om gelukkig
te worden»
Het maatschappelijk systeem verdeelt de middelen om tot individuele
behoeftenbevrediging te komen dusdanig dat het systeem in stand blijft.
De relatie individu - maatschappij is een tweezijdige. Wij zijn slechts
geïnteresseerd in de invloed die van de maatschappij uitgaat op het
individu. Daarom stellen wij, dat de maatschappij continuïteit nastreeft,
waarvoor bepaalde processen essentieel zijn. De middelenverdeling over de
individuen is een manier om dit te bereiken. Voor deze middelentoewijzing
worden maatstaven gehanteerd. De positie die een persoon inneemt op deze
maatstaven noemen we zijn sociale positie»
Met deze structurele differentiatie van middelen toewijzing hangt een
culturele differentiatie samen die o.a. de legitimiteit van de middelentoewijzing ondersteunt.
Bijvoorbeeld: Opleidingsniveau is een maatstaf voor het toekennen van
inkomen. Dit is een structurele variabele. Het een bepaald opleidings-
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niveau hangt tevens een bepaald leefpatroon samen. Mensen met een
hoog opleidingsniveau hebben over het algemeen meer belangstelling
voor lezingen, schouwburg- en concertbezoek, terwijl mensen met een
laag opleidingsniveau over het algemeen meer naar de bioscoop of
naar sportevenementen gaan.
Het is mogelijk dat bepaalde variabelen aan de ene kant de middelentoewijzing beïnvloeden terwijl het aan de andere kant doelen op zich
zijn. Bijvoorbeeld: Opleiding kan een middel zijn om een hoog inkomen,
een hoge status te bereiken, terwijl opleiding ook een ontplooiings—
mogelijkheid zonder meer kan zijn.
Resumerend kunnen wij stellen dat in de maatschappij een middelendifferentiatie aanwezig is tot behoeftenbevrediging en daaraan
gekoppeld een differentiatie van vormen van behoeftenbevrediging.
Welke voorzieningen toepasselijk zijn, wordt het individu tijdens
de socialisatie bijgebracht.
Zowel de middelen tot behoeftenbevrediging als de vorm waarin dit gebeurt,
zijn afhankelijk van de sociale positie. Dit is te interpreteren als bij
de sociale positie behorend rolgedrag en rolverwachtingen. Dit betekent
niet, dat voor elite specifieke positie specifieke voorzieningen tot
behoeftenbevrediging bestaan. Sommige voorzieningen kunnen voor de gehele
bevolking adequaat geacht worden. Andere voorzieningen alleen voor
bepaalde categorieën.

4

Het meten van geluk.

Ha te hebben behandeld welke socio-culturele variabelen wij willen
verwerken en waarom, lijkt het ons zinnig om in te gaan op het meten
van geluk.
Eén, van de belangrijkste complicaties hierbij is, dat het ongelukkig zijn
voor velen falen in het menszijn weergeeft. De vraag is nu of zij dit
falen toe zullen geven, Dit lijkt ons ondermeer afhankelijk van de nadruk
die in de maatschappij gelegd wordt op slagen. Hier vloeit uit voort, dat
een onderzoek naar geluk even goed gezien kan worden als een onderzoek
naar de maatschappelijke tolerantie ten opzichte van falen.
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Een methode om dit gedeeltelijk te ondervangen, is de mate van stress
te bekijken. Stress wordt veroorzaakt door de onmogelijkheid om tot
probleemoplossend gedrag te komen. Met andere woorden een onmogelijkheid
om tot behoeftenbevrediging te komen, wat zich ongelukkig voelen
impliceert volgens onze theorie.
Het is aan te nemen, dat mensen die zeggen gelukkig te zijn, maar
tegelijkertijd een hoge mate van stress vertonen, het ongelukkig zijn
verdrongen hebben» Stress komt tot uiting in diffuse klachten» Mensen
kunnen proberen stressverschijnselen te negeren, maar aangezien
stressverschijnselen verbonden zijn met lichamelijke verschijnselen
lijkt het ons moeilijk om ze te negeren.
Wij willen niet stellen dat deze stress-score de geluksvraag absoluut
valide maakt, maar enige ondersteuning zal hij wel geven.
N.S. Er zijn onderzoekingen die juist vanuit dergelijke metingen geluk
beschouwen.
Bon tweede punt wat vooral bij vergelijking tussen maatschappijen een
rol speelt is, dat het geluksbegrip zoals het in onze taal gehanteerd
wordt niet geheel gelijk is aan die in andere talen. Zo achten wij
"satisfaction" of "happiness" niet geheel hetzelfde verschijnsel als
het Nederlandse "geluk". Dit is belangrijk aangezien veel
onderzoekingen naar geluk wel volkomen gelijkheid en vergelijkbaarheid
aannemen.
De exacte formulering van de geluksvraag wordt bij de materiaalbespreking ondergebracht.
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Deel 2,

1.

Het onderzoek

Beschrijving van het materiaal.

Wij ontlenen ons materiaal aan de resultaten van een onderzoek van
C.W.Aakster. In 1972 promoveerde Aakster op hot onderwerp! "Sociocultural variables in the etiology of health- disturbances, a
sociological approaoh".
Het centrale onderwerp van zijn onderzoek was na te gaan, welke sociooulturele variabelen in welke mate bijdragen aan welke specifieke
gezondheidsverstoringen. Om deze verstoringen te kunnen meten, heeft
Aakster gebruik gemaakt van een enquête, waarin zowel socio-culturele als
medische variabelen verwerkt waren. De volgende socio—culturele
variabelen waren hierbij opgenomen:
- objectieve discrepanties.- subjectieve discrepanties.
~ waargenomen bedreigingen,
- sociale mobiliteit,
- subjectieve aanpassing.
- desintegratie van het ouderlijk gezin,
- scheidingen.
- gevaarlijke gewoonten.
In de enquête was ook een vraag opgenomen, met name:
Bent u in het algemeen gesproken een gelukkig mens?
Aakster heeft de resultaten daarvan niet geanalyseerd.
Wij willen nu nagaan, welke samenhangen er zijn tussen geluk en een
aantal andere in het onderzoek opgenomen variabelen, die in de paragraaf
"selectie van de variabelen" met name genoemd zullen worden.
Bij de enquête van Aakster moesten de respondenten scoren op een
grafische schaal om statistische analyse mogelijk te maken. Er werd
gebruik gemaakt van voorgestructureerde antwoordcategorieën. De schaal
die gebruikt werd was een continuüm, met twee extreme mogelijkheden,
waartussen de respondent door middel van een kruisje voor iedere vraag
zijn positie kon aangeven.
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Bijvoorbeeld? heeft u last van hoofdpijn?
nooit

erg vaak

Het voordeel van deze methode is, dat de respondent een zekere routine
krijgt met deze manier van invullen, wat tijd- en energiebesparend
werkt.
Om statistische analyse en vergelijking mogelijk te maken, verdeelde
Aakster de schaal in 7 klassen van gelijke intervallen. Dit is een vrij
arbitraire grens.
Vóór het landelijke onderzoek, werd een pilot-study gedaan onder 212
volwassen inwoners van Sassenheim, met de bedoeling de vragenlijst
uit te testen, enige methodologische problemen te onderzoeken en om
een indruk te krijgen van de resultaten die verwacht zouden kunnen
worden bij het landelijk onderzoek» In juni 1968 vond het landelijk
onderzoek plaats. Van de 2367 oorspronkelijke respondenten, worden
er 1552 (= 66 %) gebruikt voor het uiteindelijke onderzoek. De overige
34 % bestond hoofdzakelijk uit mensen die weigerden mee te werken,
of die niet thuis waren.
Ongehuwde mannen en vrouwen, vrouwen uit de noordelijke-, oostelijke—
en zuidelijke delen van Nederland en respondenten van kleinere steden
waren ondervertegenwoordigd in de steekproef. Generalisaties waren
echter nog te rechtvaardigen.
De betrouwbaarheid van het coderen en ponsen was voldoende betrouwbaar (99,8 %).
Het was niet voor alle respondenten duidelijk hoe de vragenlijst
beantwoord moest worden. De betrouwbaarheid van deze scoringsprocedure
was ongeveer 70 %.
In de volgende paragraaf zullen wij aangeven welke variabelen, ontleend
aan het onderzoek van Aakster, wij zullen gebruiken om de samenhangen
na te gaan tussen deze variabelen en geluk.
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2.

Selectie van de variabelen.

Wij hebben in het theoretisch kader die behoeften genoemd, waarvan de
bevrediging een belangrijke bijdrage tot geluk levert. Uit het materiaal
van Aakster hebben wij diè variabelen geselecteerd, die gezien kunnen
worden als operationnlisaties van deze behoeften.

1.

Onder de variabele woongenot hebben we als operationalisaties de
volgende variabelen geplaatst.
- gemeentegrootte.
- tevredenheid met de behuizing.
- tevredenheid met de buurt waarin men woont.

2. Onder de variabele kwaliteit van interpersoonlijk contact.
- het goed op kunnen schieten met anderen.
- vertrouwen hebben in de medemens.
- graag mensen om zich heen hebben.
- het zioh gemakkelijk kunnen geven.
- een hekel hebben aan anderen.
- tevredenheid met vrienden.
- sociosis. Dit is een aan Aakster ontleende variabele.

3. Onder de variabele ontplooiingsmogelijkheden:
- schoolopleiding.
- het tekort konen in het ouderlijk gezin.
- tevredenheid met de dagelijkse werkzaamheden.
- tevredenheid met hobby's. Hobby's kunnen gezien worden als compensatie
voor onbevredigende dagelijkse werkzaamheden.

4. Onder de variabele sociale waardering:
- de sociaal—economische status van de respondent.
tevredenheid met welstand en aanzien.
5. Onder de variabele comfort en welstand:
- tevredenheid met het inkomen. Het inkomen is belangrijk voor de mate
van comfort die iemand zioh kan veroorloven.
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6.

Onder de variabele huwelijk, kinderen en families
- het aantal kinderen dat men heeft.
- in verwachting zijn.
- tevredenheid met het huwelijk.
- het al dan niet hebben van kinderen.
- tevredenheid met familie.
- tevredenheid ten aanzien van de gezondheid van ziohzelf en van
naaste familie.
- bezorgdheid ten aanzien van de toekomst van naaste familieleden.
- bezorgdheid ton aanzien van de verstandhouding van naaste familie
leden.

7.

Onder de variabele ontspanning en recreatie:
- tevredenheid met hobby's.

8.

Onder de variabele variatie, afwisseling:
- veranderings-index.
- subjectieve aanpassing aan verandering.

9.

Onder de variabele sexualiteit:
- tevredenheid met het liefdesleven.

10. Onder de variabele sociale mobiliteit:
- discrepantie tussen vader en respondent.
- discrepantie tussen opleiding en beroep.

11. Onder de variabele liohamelijke gezondheid:
a.

gezondheid betreffende leefgewoontes:
- hoeveelheid slaap.
- badfrequentie.
- melkgebruik.
- vleesgebruik.
- suikergebruik.
- vetgebruik.
- fruitgebruik.
- activiteitsniveau.
- tabaksgebruik.
- alcoholgebruik.
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b. feitelijke gezondheid:
- ledematen goed kunnen bewegen.
- subjectief ziektegevoel.
- aantal ziektedagen.
- aantal doktersconsulten.
- tevredenheid met de gezondheidstoestand.
- algemene klachtenindex.
C. Verder hebben wij opgenomen variabelen die leefpatronen
representeren die volgens Aakster hoog correleren met neuroses
en depressies.
Aakster vond als causale factoren voor een hoge mate van "neurasthenia"
- geslacht.
- veel kinderen.
- lage opleiding.
- laag melkgebruik.
- hoog suikergebruik.
- hoog tabaksgebruik.
- veel alcoholconsumptie.
- hoge sociale mobiliteit.
- weinig plezier met invullen van de vragenlijst.
- grote mate van desintegratie van het ouderlijk gezin.
- grote ontevredenheid met de woonplaats.
- grote mate van ontevredenheid met het liefdesleven.
- grote mate van ontevredenheid met status.
- veel zorgen.
Causale factoren voor een hoge mate van "depréssion"•
- geslacht.
- veel kinderen.
- weinig in bad gaan.
- hoog tabaksgebruik.
- hoge sociale mobiliteit.
- grote mate van desintegratie van het ouderlijk gezin.
- grote mate van ontevredenheid met de woonplaats.
- grote mate van ontevredenheid met het liefdesleven.
- grote mate van ontevredenheid met status.
- veel zorgen.
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12

Onder de variabele religie en mystiek:
- twijfel aan het nut van het leven.
Vragen omtrent kerkgenootschap en kerkbezoek ontbraken.
Als mogelijk conditionerende variabelen hebbon wij de volgende
situationele variabelen opgesteld, waarvan we verwachten dat ze
van invloed zullen zijn <p de relatie tussen geluk en behoeftenbevrediging:
- leeftijd.
- burgerlijke staat.
- opleiding.
- sociaal-economische status.
- geslacht.

Verder hebben we opgenomen:

a. variabelen die de validiteit van de geluksvraag kunnen onderscheiden:
- plezier met het invullen van de enquête,

b

stress-indicatoren:
- zenuwachtigheid.
- gauw afgeleid zijn.
- drang om iets raars te doen of te zeggen.
- slechte beheersing.
- Vergeetachtigheid.
- sombere buien.
— gevoelens van onzekerheid.
- huilbuien.
- depressie als samengestelde variabele.

c

bezorgdheidsvariabelen: bezorgd zijn ten aanzien van:
- gezondheid van zichzelf en van naaste familie.
- toekomst van naaste familieleden.
- wereldpolitiek.
- oorlog.
- werkloosheid en tegenslag in zaken.
- ouderdom.
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De variabele is asymptotisch normaal en kan herleid worden tot een
normale verdeling met een gemiddelde van 0 en een variantie van 1. Met
behulp van deze benadering kan het 95% betrouwbaarheidsinterval rond
gamma berekend worden.
Dit betrouwbaarheidsinterval correspondeert met een kritiek gebied bij
het toetsen van een hypothese op het 5% significantieniveau. Hierdoor
kan nagegaan worden of de hypothese van een nul-verband al dan niet
verworpen wordt.
We konden geen afleiding vinden voor de toets van het aan elkaar
gelijk zijn van twee gamma's. Daarom hebben we de volgende oplossing
gekozen: vielen beide gamma's in elkaars betrouwbaarheidsinterval,
dan veronderstelden we ze aan elkaar gelijk. Zo niet, dan verwierpen
wij deze hypothese.
Groter werden de problemen bij de simultane vergelijking van meerdere
gamma 's.
In eerste instantie werd gekeken of de gamma's significant van nul
verschillend waren. Vervolgens werd berekend of de gamma's bij een
significantie—niveau van 5 % aan elkaar gelijk waren. Was dit niet het
geval, dan werd gekeken of dit zich volgens een bepaald patroon liet
presenteren.
In beschouwing werden genomen, monotoon stijgende en monotoon dalende
patronen, met andere woorden, of het geconstateerde verband, (geïndiceerd
door gamma) toe of afnam.
Verder werd gelet op eerst- afnemende en vervolgens toenemende verbande of
eerst toenemende en vervolgens afnemende verbanden. Meer complexe
patronen werden niet in beschouwing genomen. Dit omdat de klassen in
elkaar overliepen en grote verschillen tussen twee opeenvolgende klassen
dus niet aannemelijk geacht kunnen worden. Hierbij vermelden wij:
geen duidelijk verband, geen invloed e.d.
Bij de analyse van de patronen werd tevens gelet op de grootte van de
verschillen tussen de gamma's. Waren er veel significantieverschillen
(niet tussen opvolgende klassen!) dan werd de invloed dan werd de invloed
van de interveniërende variabele groot geacht, anders niet. Hij beseffen,
dat deze procedure uitermate heuristisch is. We hopen echter dat ze
desalniettemin inzicht verschaft bij verdere elaboratie van de verbanden.
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Correlaten van geluk.

Resultaten:
Bij de eerste analyse kregen wij de volgende resultaten!

Correlaten van geluk bij 1552 volwassen Nederlanders.
Variabele.

Indicatoren.
- gemeentegrootte.

0.05

- tevredenheid behuizing.

0.41

- -tevredenheid buurt.
kwaliteit van

Gamma.

0.42

- goed kunnen opschieten met anderen. 0.42

inter-persoonlijk

- vertrouwen hebben in de medemens.

0.22

contact.

- graag mensen om zich heen hebben.

0.26

- zich gemakkelijk kunnen geven.

0.07

- hekel hebben aan anderen.

0.24

- tevredenheid met vrienden.

0.59

-ontplooiingsmoge l i j k heden.

— waardering.

- schoolopleiding.

-0.12

- tevredenheid met de

0.56

d a g e l i j k se werkzaamheden.
- tevredenheid met hobby's

0.53

— sociaal~economische status.

-0.08

- tevredenheid met welstand/aanzien 0.58
— comfort/welstand.

— tevredenheid met
inkomen.

0.44

- huwelijk, kinderen
en familie.

- aantal kinderen.

0.09

- in verwachting zijn.

0.28

- tevredenheid met huwelijk.

0.73

- tevredenheid met familie.

0.51

- bezorgdheid t.a.v. de gezondheid

0.24

van zichzelf of naaste familie.
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Variabele.

Indicatoren.
- bezorgdheid t.a.v. de toekomst

Gamma.
0.30

van naaste familie.
— bezorgdheid t.a.v. de verstandhouding

0.45

met naaste familie.

- Variatie/afwisseling. - veranderinxgs-index.

— Sexualiteit.
- Sociale mobiliteit•

-lichamelijke gezondheid.
leefgewoonten )

0.15

- subjectieve aanpassing en verandering.

0.36

- tevredenheid met liefdesleven.

0.70

discrepantie vader en respondent.

0.03

discrepantie tussen opleiding en beroep.

0.04

hoeveelheid slaap.

0

badfrequentie.

0.05

melkgebruik.

0.14

vleesgebruik.

0.21
0.05

suikergebruik.
vetgebruik.

-0.01

fruitgebruik.

0.04

activiteitsniveau.

0.18

tabaksgebruik.

0.04

alcohol/gebruik.

0.05

-lichamelijke gezondheid

subjectief ziektegevoel.

0.50

(feitelijke gezondheid)

ledematen goed kunnen bewegen.

0.31

aantal ziektedagen.

0.29

aantal doktersconsulten.

0.18

tevredenheid gezondheidstoestand,

0.60

algemene klachten—index.

0.41

depressie

0.34
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Variabele.

- Lichamelijke gezondheid.
(leefpatronen)
— Religie en mystiek.

Indicatoren.

Gamma.

- leefpatroon depressie.

0.55

- leefpatroon neurosis.

0.67

— twijfel aan het nut van het leven.

0.56

Conclusies:
Er zijn grote verschillen tussen de indicatoren van één variabele en
tussen de variabelen onderling.
Er is een aanzienlijk verschil tussen de z.g.n. "objectieve" indicatoren,
die practisoh geen correlaten vertonen en de z.g.n. "objectieve" indicatoren, waarvan de correlaten opvallend zijn.
Enerzijds lijkt dit ons veroorzaakt worden doordat enkele van deze
indicatoren maatstaven zijn waardoor de sociale positie bepaald wordt en,
zoals al gesteld, bestaan er verschillen in voorzieningen tot
behoeftenbevrediging tussen sociale posities.
Als conclusies uit de lage correlaten van opleiding, sociaal-economische
ctatu3 en gemeente grootte, willen wij stellen, dat deze verschillen geen
inferioriteit of superioriteit van deze voorzieningen impliceren.
Anderzijds zou uit het niet met geluk correleren van sociale mobiliteit
moeten worden geconcludeerd èf dat sociale mobiliteit inderdaad niet in een
behoefte voorziet, èf dat ons model niet valide is. Aangezien wij vonden,
dat sociaal-economische klasse geen invloed op het geluksgevoel heeft, is
het niet verwonderlijk dat sociale mobiliteit dit ook niet heeft, zodat
wij om deze reden ons model niet willen verwerpen.
Voorts gaven ook de variabelen die gevaarlijke gewoonten representeren
practisch geen verband te zien met het zich gelukkig voelen. Daar echter
de variabelen die leefpatronen voorstellen, deze variabelen deels in zich
hebben, wel een hoge oorrelatie vertonen, vinden wij dit juist een
bevestiging van ons model. Eén gevaarlijke gewoonte hoeft de (gezondheid
niet aan te tasten. Veel van dergelijke gewoonten tasten de gezondheid wel
aan en daardoor ook het geluk. Behoudens verschillen tussen de
"objectieve" en de meer "subjectieve"
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indicatoren, zijn er aanzienlijke verschillen tussen de subjectieve
indicatoren onderling. Volgens ons wordt dit veroorzaakt doordat de
verschillende indicatoren, verschillende dimensies van één variabele
beslaan» Een voorbeeld hiervan is de variabele woongenot, die geïndiceerd wordt door gemeentegrootte, tevredenheid met behuizing en
tevredenheid met de buurt, waarbij behuizing en buurt verschillende
facetten van het woongenot aangeven. Het is natuurlijk ook mogelijk,
dat sommige indicatoren een totaalvariabele beter weergeven dan andere.
Een voorbeeld hiervan is de totaalvariabele feitelijke gezondheid die
geïndiceerd werd door o.a. tevredenheid met gezondheid, subjectief
ziektegevoel en klachtenindex. Waarbij duidelijk is, dat tevredenheid
met de gezondheid meer omvat dan een oordeel over dezelfde gezondheid,
wat op zijn beurt weer ruimer is dan klachten over do gezondheid. De
laatste mogelijkheid is het niet-valide zijn van de indicatoren, zoals
gemeentegrootte, dat als indicator voor het woongenot verworpen
moet worden, terwijl de overige indicatoren wel correleren.
Behalve voor de variabele sociale mobiliteit, heeft elke variabele
indicatoren die een behoorlijke correlatie vertonen. Wij achten' dit
een ondersteuning van ons model.

Wij denken door deze variabelen belangrijke voorzieningen gevonden te
hebben. Voorzieningen waarin onze maatschappij voorziet in de door ons
geponeerde menselijke behoeften. Weliswaar geven wij toe, dat liefdesleven resp. twijfel aan het nut van het leven, gebrekkige operationalisaties
zijn van sexualiteit resp. religie, maar als algemene conclusie willen
wij toch stellen dat de door ons, uit ons theoretisch kader afgeleide
variabelen, inderdaad belangrijke verbanden met het zich gelukkig
voelen vertonen.
Verschillen tussen variabelen wat betreft de correlatie met geluk,
hebben wij niet bij voorbaat uitgesloten;, omdat diverse voorzieningen
( huwelijk, huis, werk) voorzien in meer dan èèn behoefte.
Daarnaast is voor geluk niet vereist, dat alle behoeften in even grote
mate bevredigd worden. Zoals al gesteld is, is het wel noodzakelijk
dat aan een zeker minimum voldaan is.
Vergelijking tussen de variabelen is moeilijk, omdat bij bepaalde
indicatoren hoge intercorrelatie te verwachten is. Voor dit probleem
konden wij een oplossing vinden.
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Wij zullen de indicatoren eerst stuk voor stuk bespreken, waarbij
primair het theoretisch model en secundair de daarvan afgeleide
variabelen betrokken worden.
Kij hebben de indicatoren geordend naar hoogte van de associatiemaat
en alleen die genoemd waarbij gamma groter was dan 0.40, waarbij het
verband met geluk significant van nul verschillend is. Behalve dat
het verband significant van nul verschillend dient te zijn, hebben
wij als extra eis gesteld, dat de genoemde indicatoren ook voldoende
verklarende waarde dienen te hebben. De grens die wij bij 0.40
getrokken hebben is vrij arbitrair. Wij zijn van mening, dat de
correlaten minder dan 0.40 te zwak zijn om als verklarende factor
voor geluk te dienen.

Correlaten van geluk in volgorde van belang bij 1552 Nederlanders
van 21 — 65 jaar, met gamma van 0.40 of meer.
Gamma.
1.

Tevredenheid met het huwelijk.

0,73

2.

Tevredenheid met liefdesleven.

0,70

3.

Leefpatroon, verbonden aan neurosis.

0,67

4.

Tevredenheid met gezondheidstoestand.

0,60

5.

Tevredenheid met vrienden.

0.59

6.

Tevredenheid met welstand/aanzien.

O.58

7.

Tevredenheid met dagelijkse werkzaamheden.

O.56

8.

Twijfel aan nut van het leven.

O.56

9.

Leefpatroon, verbonden aan depressies.

0.55

10.

Tevredenheid met hobby's.

0.53

11.

Tevredenheid met familie.

0.51

12.

Subjectief ziektegevoel.

0.50

13.

Bezorgdheid t.a.v. verstandhouding naaste familie.

0.45

14.

Tevredenheid met inkomen.

0.44

15.

Goed kunnen opschieten met anderen.

0.42

16.

Tevredenheid met de buurt.

0.42

17.

Tevredenheid met de behuizing.

0.41

18.

Algemene klachtenindex.

0.41

__

_ ______

Opvallend is het grote aantal tevredenheids-correlaten. Meer hierover
bij de bespreking van de validiteit van de geluksvraag.
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Bespreking van de variabelen met gamma 0.40 of meer.

1.

Tevredenheid met het huwelijk.
Het grote belang van huwelijk voor geluk is te verklaren uit liet feit
dat men in grote mate voor de bevrediging van verschillende behoeften
afhankelijk is van het huwelijk.
Allereerst is men voor zijn affectieve en sexuele behoeften grotendeels
van zijn huwelijk afhankelijk. Hoe zeer mensen afhankelijk zijn van hun
huwelijk blijkt uit de moeilijkheden die er met echtscheiding gepaard
gaan. Verder worden echtgenoot (echtgenote) en kinderen aangewezen als
diegenen waaraan men het grootste deel van zijn aandacht dient te
besteden. Dit samenspel van culturele en structurele factoren leidt ertoe,
dat het huwelijk een uitermate belangrijke plaats in de levens van de meeste
Nederlanders heeft en dus ook zwaar weegt in de beoordeling van het
geluksgevoel.

2.

Tevredenheid met het liefdesleven.
Wij hebben het liefdesleven beschouwd als een eufemisme voor sexualiteit.
Wellicht is dit overdreven, voor velen zullen er belangrijke affectieve
componenten bij het liefdesleven aanwezig zijn» Als men dit dan beschouwt
als het oordeel over de bevrediging van de affectieve en sexuele behoeften
en vervolgens vergelijkt met het huwelijk, dan kunnen we de volgende
conclusies trekken: affectieve en sexuele behoeften spelen een zeer grote
rol in het huwelijk. De grotere verklarende waarde van tevredenheid met
het huwelijk, ligt volgens ons in de overige bovengenoemde elementen.
Natuurlijk is het mogelijk dat het huwelijks- en het liefdesleven niet
samenvallen, maar wij kunnen aannemen dat deze veronderstelling voor het
overgrote gedeelte niet juist is. Dit blijft natuurlijk open voor
onderzoek.

3.

Het aan neurosis verbonden leefpatroon.
Zoals wij reeds eerder vermeld hebben is deze variabele samengesteld uit
variabelen die volgens Aakster bijdragen tot neurosis. Volgens ons
bevestigt het hier gevonden hoge correlaat onze veronderstelling, dat
geluk een signaalfunctie heeft ten aanzien van adaptief gedrag.
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Deze variabele geeft namelijk een verzameling van gewoontes weer en
tevens factoren die de adaptieve capaciteiten beïnvloeden. Het is
duidelijk dat een hoge score op deze variabele een weinig adaptief
gedrag impliceert, zodat het feit dat dit veelal correspondeert (hoge
gamma) met een zich ongelukkig voelen, bevestigt dat geluk een
signaalfunctie heeft.

4.

Tevredenheid met de gezondheidstoestand.
Gezondheid kan worden beschouwd als een belangrijke behoefte. Dat de
mate van het zich gelukkig voelen hoog correleert met de mate van
tevredenheid over de gezondheidstoestand is dan ook in overeenstemming met onze theorie.

5.

Tevredenheid met vrienden. _
Tevredenheid met vrienden is heden ten dage veel minder belangrijk dan
tevredenheid met het huwelijk voor wat betreft de affectieve
bevrediging. (in het verleden was dit omgekeerd)
Hoewel voor het merendeel de sexuele component ontbreekt bij vriendschap,
achten wij de vrij hoge correlatie toch een indicatie dat vrienden en
daarmee interpersoonlijk contact nog steeds zeer belangrijk zijn voor de
affectie-bevrediging. Hier zou nader beschouwd moeten worden hoe deze
verbanden spelen bij mensen die met hun liefdesleven tevreden zijn en
mensen die met hun liefdesleven ontevreden zijn. Zowel het
interpersoonlijk contact (vrienden) als het liefdesleven kunnen de
affectieve behoefte bevredigen, en zijn daarom belangrijk voor geluk.

6.

Tevredenheid met welstand/sociaal aanzien.
Wij vinden het ongelukkig dat Aakster sociaal aanzien en welstand aan
elkaar gelijk stelt. Volgens ons is sociaal aanzien een belangrijke
behoefte. Wij betwijfelen echter ten zeerste of dit altijd verkregen
wordt door welstand. We zullen hier later nader op ingaan. Aangezien
sociaal aanzien een belangrijke behoefte is, verklaart dit het belang
van sociaal aanzien voor het zich gelukkig voelen.
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Tevredenheid met de dagelijkse werkzaamheden.
Dagelijkse werkzaamheden beslaan een belangrijk deel van iemands leven.
Hiervan zijn de meeste mensen afhankelijk voor hun levensonderhoud.
Dagelijkse werkzaamheden kunnen al dan niet ontplooiingsmogelijkheden
bieden, bijvoorbeeld lopende bandwerk vs. kunst, wetenschappen.
Dagelijkse werkzaamheden kunnen al dan niet sociaal aanzien geven,
bijvoorbeeld vuilnisman vs. arts. Tenslotte kunnen dagelijkse
werkzaamheden belangrijk zijn als bevrediging van het zinvolheids—
streven, bijvoorbeeld verpleegster, priester.
Dat, gegeven deze mogelijkheden, het verband met geluk niet duidelijk
is, zou verwondering kunnen wekken, ware het niet dat door velen
(zie bijvoorbeeld Goldthrope 8) al gewezen is op de zogenaamde
instrumentele houding ten opzichte van werk. Deze instrumentele
houding, die men bij grote groepen van de bevolking aantreft, wil
zeggen dat men werk enkel en alleen ziet als middel en in het levensonderhoud te voorzien.
Dit is dan ook de verklaring voor het betrekkelijk lage verband met geluk.

_8.

Twijfel aan het nut van het leven.
Dit is ons inziens een vrij directe maatstaf voor de bevrediging van
het zinvolheidsstreven. Zinvolheid is een belangrijke behoefte, maar
wel slechts één behoefte, zodat het niet te verwonderen is, dat andere
indicatoren die meerdere behoeften aangeven, een sterker verband met
geluk vertonen. Anderzijds is het verband dat aanwezig is, een onder
steuning voor onze theorie.

_9.

Het aan depressies verbonden leefpatroon.
Evenals bij het leefpatroon verbonden aan neurosis, vertoont- deze variabele
een verband met geluk. Aangezien het patroon bij neurosis het patroon bij
depressies overdekt, stellen wij dat hierdoor het verschil in mate van
verband veroorzaakt wordt. Aangezien de symptomen van beide verschillend
zijn, menen we dat dit ook weer de signaalfunctie van geluk bevestigt.
Immers, het blijkt dat ongeacht de specifieke symptomen, geluk een totaalindicatie voor hot al dan niet adaptief leven is.

Goldthrope (1968)
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Latere acute symptomen en ziekteverschijnselen, achten wij een tweede,
krachtiger signaal.

10.

Tevredenheid met hobby's
Hier is waarschijnlijk een compensatie aanwezig van de behoefte aan
ontplooiing die niet in het werk gevonden wordt (zoals hierboven al
vermeld). Het is echter moeilijk om na te gaan welke respondenten een
instrumentele houding ten opzichte van werk hebben. Desalniettemin
stellen wij, dat het belang van hobby's voor geluk gelegen is in de
mogelijkheid die ze bieden tot ontplooiing.

11.

Tevredenheid met familie.
Het is niet eenvoudig familie terug te voeren op de in ons model
gebruikte behoeften.
Er kunnen verscheidene verklaringen voor het verband met geluk genoemd
worden.
Enerzijds kan de familie belangrijk zijn voor het bevredigen van de
affectie-behoefte.
Anderzijds wordt men verantwoordelijk geacht voor zijn familie. Verantwoordelijkheid impliceert sancties,( positieve en negatieve) wat onder
andere tot uitdrukking komt in wettelijke aansprakelijkheid. Wanneer men
handelt in tegenspraak met de normen en waarden van de familie, kan men
door de familieleden genegeerd worden.
Het voert te ver om hier in te gaan op het verband tussen sancties en
behoeften, aangezien dit weer een complexe theorie vereist. Het verband
van tevredenheid met familie en geluk verklaren wij dus uit de behoefte
aan affectie en de genoemde verantwoordelijkheid,

12.

Subjectief ziektegevoel.
Het verband tussen subjectief ziektegevoel en geluk heeft dezelfde
verklaring als het verband tussen tevredenheid met de gezondheid en
geluk» De mindere mate van verband lijkt ons voort te komen uit het
feit, dat deze indicator veel minder de adaptie ten aanzien van de
fysieke conditie weergeeft: Men kan zich gezond achten, maar toch niet
helemaal tevreden zijn. Anderzijds kan men zich ziek voelen, maar zich
daarmee verzoend hebben.
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13.

Bezorgdheid ten aanzien van de verstandhouding met naaste familie. Deze
variabele geeft volgens ons min of meer de affectie-bevrediging door de
familie weer. Daarom verklaren wij het verband tussen bezorgdheid ten aanzien van de verstandhouding met naaste familie en geluk
uit de affectieve bevrediging die men al dan niet in de familie kan vinden»

14. Tevredenheid met inkomen.
Inkomen is een maatstaf voor welstand. Het biedt comfort en voor sommigen
sociaal aanzien.
Comfort kan gezien worden als middel om het hedonistisch lustprincipe
te bevredigen.
Het belang van sociaal aanzien is al besproken.
Volgens ons, blijkt uit de verschillen tussen beide verbanden, dat welstand
niet de enige bron van sociaal aanzien is.

15. Goed kunnen opschieten met anderen.
Veel arbeid wordt verricht in samenwerkingsverband, zodat velen voor een
deel van hun werkzaamheden van contactuele eigenschappen afhankelijk zijn.
Soms kan door solidariteit, het goed kunnen opschieten met anderen, sociaal
aanzien verkregen worden. Deze twee factoren zien wij als een verklaring van
het aanwezige verband.
16. Tevredenheid met de buurt.

17. Tevredenheid met de behuizing.
Voor beide variabelen zien wij als verklaring voor het verband met geluk,
de bevrediging van het streven naar hechtingen.
Het wonen hoeft niet de enige verbinding met de realiteit te sijn, het
werk kan dit ook zijn» De vervreemdingsproblematiek bij het werk wijst
erop dat grote delen van de bevolking deze bevrediging in hun werk niet
moor vinden. Daarom zal het belang van het wonen relatief vrij groot zijn.

18. Algemene klaohtenindex.
Hier verklaren wij het verband met geluk weer uit het belang van gezondheid.
Het zwakker zijn van het verband tussen algemene klachtenindex en geluk,
verklaren wij door het feit dat specifieke klachten in mindere mate het
totaalbeeld van de gezondheid weergeven.
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Evaluatie:

Wij vinden dat ons model de gevonden verbanden op bevredigende wijze
verklaart. Tevens kunnen sommige niet-gevonden verbanden eruit verklaard worden.
Wellicht zijn de gevonden correlaten op zich niet opzienbarend, echter
kijkt men naar de enorme verscheidenheid tussen de variabelen, de
verschillende terreinen die ze beslaan, dan vinden wij het een verdienste van ons model, dat correlaten er vrij eenvoudig uit te verklaren
zijn.
Hiermee willen wij niet beweren, dat er geen aanvullingen op het
gehanteerde model mogelijk zijn. Integendeel, wij gebruiken zelf de
concepten: instrumentele oriëntatie,sa en aamenwerkingsverbanden.
Zolang deze concepten niet in strijd zijn met ons model, is dit aanvaardbaar.
Keren wij terug naar onze probleemstelling, de mate waarin de samenleving voorziet in de behoeften van haar leden, dan vinden vrij het
volgende.
Het huwelijk is een uitermate belangrijke voorziening voor de affectieve
en sexuele behoeftenbevrediging, wat wij nadelig vinden, is dat het
practisch de enige voorziening is. De mensen worden hierdoor afhankelijk
gemaakt van één vorm van behoeftenbevrediging. Vinden zij hun behoeftenbevrediging niet in deze vorm» dan vinden zij deze niet of moeilijk in
andere vormen.
Wij weten niet of de voorzieningen ten aanzien van de gezondheid
adequaat zijn, gezien het grote verschil tussen de correlatie met de
tevredenheid met gezondheid en geluk, en de correlatie tussen doktersconsulten en geluk.
Tenslotte vragen wij ons af, of het werk wat ontplooiingsmogelijkheid
bij uitstek is, wel als zodanig wordt aangewend. Dit, omdat tevredenheid met de dagelijkse werkzaamheden betrekkelijk laag correleert met
geluk, gezien het belang dat het kan hebben, en het belang van hobby's
relatief vrij groot is.

-38Voor het rechtstreeks opsporen van andere door de maatschappij geboden
voorzieningen, leende het materiaal zich niet . Bijvoorbeeld, er is
verband tussen de tevredenheid met de buurt en met de behuizing en geluk,
zodat men kan stellen dat dit voorzieningen zijn voor de bevrediging van
het streven naar bindingen met de realiteit. Het verband is echter niet
zo sterk dat men kan stellen dat dit de enige of zelfs meest belangrijke
voorzieningen zijn. Hierdoor kunnen we moeilijk tot uitspraken komen
over het belang dat deze voorzieningen hebben.
Zoals al gesteld is, zijn in een maatschappij niet voor alle leden
alle voorzieningen tot behoeftenbevrediging gelijk. Een methode om
tot nadere uitspraken over deze voorzieningen te komen, is het nagaan
van de invloed van sociale posities.
Bij deze analyse maken wij gebruik van de culturele differentiatie, die
met de structurele differentiatie samengaat. Dit wil niet zeggen, dat
voor een individu, uit hoofde van zijn sociale positie, slechts één vorm
van behoeftenbevrediging mogelijk is. Wij beweren wél, dat bij een
classificatie van groeperingen, op basis van structurele kenmerken, aan
de onderscheiden groeperingen, verschillende culturele tendenties zijn toe
te schrijven, die als verklaring kunnen dienen.
N.B. Onder structurele kenmerken verstaan wij maatstaven bij de verdeling
van middelen tot behoeftenbevrediging,

Resultaten van de tweede analyse.

De structurele kenmerken, waarvan wij de invloed op de eerder genoemde
verbanden zijn nagegaan zijn:
- leeftijd.
- sooiaal-economische status.
- opleiding.
- geslacht.
- burgerlijke staat (in sommige gevallen).

Aangezien de steekproef-populatie representatief was voor de Nederlandse bevolking, waren de aantallen respondenten in de hoogste en
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laagste beroeps- en opleidingsklassen relatief laag, evenals de
categorie niet-gehuwden van de variabele burgerlijke staat. Hierdoor
zullen conclusies die ten aanzien van deze groeperingen getrokken
worden, met de nodige voorzichtigheid bezien moeten worden.

In deze tweede analyse zullen we nagaan welke invloed er uitgaat van
bovengenoemde structurele variabelen op het verband tussen zich
gelukkig voelen en de variabelen die wij in de eerste analyse bekeken
hebben.

1.

Tevredenheid met het huwelijk en qeluk.
Invloed van leeftijd.

Gamma.

leeftijd. (25 - 65jaar)

Voor jonge mensen (van 25 tot en met 35 jaar) is tevredenheid met het
huwelijk belangrijker dan voor ouderen. De oorzaak hiervan is
waarschijnlijk ervaring. Het huwelijk wordt in het algemeen aangewezen
als de enige bron van sexualiteit en affectie. Oudere mensen zullen
ondervonden hebban dat deze behoeften ook op andere vrij ze te bereiken
zijn. Of dit resultaat vandaag de dag nog geldt, valt te betwijfelen,
gezien de kritiek op het huwelijk die voornamelijk van de jongere
generatie afkomstig is»
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— Invloed van sociaal-economische status.

Gamma.

sociaal-economische status,

Voor de hoogste sociaal-economische statusklasse is het verband
tussen tevredenheid met het huwelijk en geluk minder dan voor de
lagere sociaal-economische statusklassen.
Het geringe belang van tevredenheid met het huwelijk voor geluk bij de
hoogste statusklasse kan liggen in het feit, dat voor deze groepering
het huwelijk niet als ideaal van hoogste liefde wordt voorgesteld. Hier
worden huwelijken vaak gesloten uit opportunistische overwegingen,
bijvoorbeeld een zakenhuwelijk.
Wellicht zal bij de socialisatie in deze klasse minder nadruk tvorden
gelegd op de affectieve en sexuele bevrediging die het huwelijk met zich
mee zou brengen en worden andere bevredigingsmogelijkheden aangewezen.
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- Invloed van de opleiding.
Gamma.

opleiding.

Voor de allerhoogste opleidingsgroep, bleek er weinig invloed uit te
gaan van de tevredenheid met het huwelijk op het zich gelukkig voelen.
Voor de middelste opleidingsgroep is dit verband belangrijk. Voor de
laagste groepen was het verband niet al te duidelijk. Dat voor de
hoogste opleidingsgroep het verband tussen tevredenheid met het
huwelijk en geluk niet belangrijk is, kan veroorzaakt worden door de
relativerende opstelling die in deze groep heerst ten aanzien van
gevestigde ideeën en door een grotere gevoeligheid voor nieuwe ideeën,
bijvoorbeeld de relativerende opvatting, dat het hier gangbare
huwelijk noch qua tijd, noch qua plaats universeel is en dat andere
mogelijkheden tot bevrediging van affectieve en sexuele behoeften
aanwezig zijn.
-

Invloed van geslacht.

Voor mannen en vrouwen weren geen significante verschillen waar
te nemen wat betreft het verband tussen tevredenheid met het huwelijk
en het zich gelukkig voelen. Tevredenheid met het huwelijk, schijnt
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Dit resultaat is in strijd met het algemeen geldend
idee, dat voor vrouwen tevredenheid met het huwelijk
belangrijker zou zijn dan voor mannen, met name op het
punt van inhoud geven aan hun bestaan.

2. Tevredenheid met het liefdesleven en geluk.
- Invloed van leeftijd.

Leeftijd.
Voor de middengroepen (41 t/m 50 jaar) en voor de oudste
groep (61 t/m 65 jaar) in tevredenheid met het
liefdesleven minder belangrijk dan voor de overige
groepen.
Bij de 41 t/m 50 jarigen zou de overgang een belangrijke
rol kunnen spelen. Wellicht is er een vermindering van
de sexuele behoefte, die gedeeltelijk hormonaal is.

-43- Invloed van de sociaal-economische status.
Gamma.

sociaal-economisohe status.

Dat, in afwijking van het waargenomen patroon bij tevredenheid met
het huwelijk, de verschillen bij de statusgroepsringen
geen van alle significant zijn, heeft wellicht als oorzaak, dat
de hoogste sociaal-economische statusgroepen het huwelijksleven
niet gelijk stellen aan het liefdesleven.
— Invloed van de opleiding.

Gamma.

opleiding.
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De hoogste opleidingsgroep is significant lager dan de overige
groepen. Wellicht ligt ook hier de oorzaak in het relativeren van
algemene culturele waarden en een grotere mogelijkheid om andere
bevredigingsmogelijkheden te vinden.
- Invloed van geslacht.
Ook ten opzichte van het liefdesloven zijn er geen significante
verschillen waar te nemen. Het idee, dat mannen sexualiteit op de
voorgrond stellen en vrouwen affectie, zodanig dat er geen "toevallige"
verschillen bestaan, lijkt ons gekunsteld.
Daar wij menen, dat het idee dat vrouwen minder (of meer) sexuele
verlangens dan mannen hebben ontkracht is, kunnen we tevens stellen dat
vrouwen niet meer affectieve behoeften hebben dan mannen.
Leefpatroon verbonden aan neurosis en geluk.
Invloed van de leeftijd.

Gamma.

Leeftijd.

Er is voor deze variabele geen duidelijke invloed van de leeftijd
voor het zich gelukkig voelen.
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- Invloed van sociaal-economische status,

sociaal—economische status»

Voor de middelste sociaal-economische statusklassen (3-4-5-), is
het verband iets minder belangrijk dan voor de overige. Voor de
middelste groepen bestaat een kleine variatie in goedgekeurde
levenspatronen, zodat het volgen van een niet geheel gezond
levenspatroon, gedeeltelijk gecompenseerd kan worden door
culturele goedkeuring.
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- Invloed van de opleiding.

gamma.

opleiding.

Voor opleidingsniveau is er geen eenvoudig verband. De één na hoogste
opleidingsgroep (middelbaar onderwijs) had een significant sterker
verband dan de overige groeperingen. Tussen de overige groeperingen
waren geen significante verschillen.
Een verklaring hiervoor konden wij niet vinden.
- Invloed van de burgerlijke staat.

Voor gehuwd geweest zijnden is het verband sterker dan voor gehuwden.
Er is hier meer duidelijkheid ten opzichte van de verwachtingen van
de rol van de gehuwden dan van de gehuwd geweest zijnden. De
compenserende werking van goed- of afkeuring, is voor gehuwden
sterker dan voor gehuwd geweest zijnden.

- Invloed van geslacht.

Er waren geen significante verschillen tussen mannen en vrouwen.
Dit is conform onze verwachtingen, omdat de rollen voor zowel
mannen als vrouwen duidelijk zijn.
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4.

tevredenheid met de gezondheidstoestand en

— Invloed van leeftijd.

Gamma.

leeftijd.

Voor wat betreft de invloed van leeftijd is er geen verband.
Wij onthouden ons dan ook van een uitspraak.
Invloed van de sociaal-economische status.
Gamma.

sociaal—economische status.
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Voor de lagere sociaal-economische statusklasoen is er een sterker
verband dan voor de overige klassen.
De oorzaak hiervan schrijven wij toe aan de invloed die van objectieve
kennis uitgaat. Wij denken dat de signaalfunctie van geluk ten aanzien
van de gezondheid minder belangrijk wordt indien men via medische
diagnose en kennis tot een meer "objectief" oordeel over zijn gezondheid kan komen. De hogere sociaal-economische statusklassen hebben
gemakkelijker toegang tot medische kennis.
—

Invloed van de opleiding.
Gamma.

Opleiding.

Voor de opleidingsklassen is een monotoon dalend verband waar te nemen:
hoe lager het opleidingsniveau, des te sterker het verband. Ook hier
zoeken wij de oorzaak in de :grotere mogelijkheden die de hogere
opleidingsklassen hebben om tot een "objectief" oordeel omtrent hun
gezondheid te komen.
- Invloed van het geslacht.
Er zijn geen significante verschillen voor mannen en vrouwen waar te nemen.

-495. Tevredenheid met vrienden.
- Invloed van de leeftijd.

Gamma.

.

leeftijd,

Wat betreft de invloed van leeftijd op het verband tussen tevredenheid
met vrienden en geluk is er geen eenvoudig verband. We onthouden ons van
een uitspraak.
-

Invloed van de sociaal-economische status.
Gamma.

-

sociaal-economische status.
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Voor de lagere middengroepen (2 en 3), is tevredenheid met vrienden
minder belangrijk voor geluk dan voor de overig groepen. De oorzaak
is volgens ons dat de hogere middengroepen hun vrije tijd meestal thuis
doorbrengen.
- Invloed van de opleiding.
Gamma.

opleiding.

Voor de hogere opleidlngsgroepen is tevredenheid met vrienden iets minder
belangrijk voor geluk dan voor d© overige groepen. De hogere
opleidingsgoepen hebben meer mogelijkheden tot individuele recreatie.
- Invloed van geslacht.

Voor mannen en vrouwen zijn er geen significante verschillen waar te
nemen. Tevredenheid met vrienden is voor beide groepen even belangrijk
voor geluk. Het stereotype, dat voor mannen vrienden belangrijker zijn
dan voor vrouwen, blijkt niet waar.
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6.

Tevredenheid met welstand/aanzien en geluk.

Welstand en aanzien worden als gelijk gezien, wat volgens ons onjuist isf
omdat ze twee verschillende velden bestrijken. Welstand hoeft niet te
leiden tot sociaal aanzien. Conclusies over deze variabele moeten met de
nodige voorzichtigheid bekeken worden. De koppeling welstand sociaal
aanzien is volgens ons een maatschappelijke norm, die niet door allen
gedeeld zal worden.
- Invloed van de leeftijd.
Gamma.

leeftijd.

Hier waren geen significante verschillen waar te nemen.

-52-

- Invloed van de sociaal-economische status.
gamma.

sociaal-economische status.

Ook hier waren geen significante verschillen. Hier wreekt zich het feit
dat geen onderscheid is gemaakt tussen sociaal aanzien en welstand. We
verwachtten dat juist de middelste statusgroepen sociaal aanzien
toekennen aan welstand, terwijl de hoogste en laagste klassen andere
criteria aan kunnen leggen zoals fatsoen, solidariteit of macht, roem,
eer ed.
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— Invloed van de opleiding.
Gamma..

opleiding.

Voor de hoogste opleidingsgroep is tevredenheid met welstand/aanzien
minder belangrijk dan voor de overige opleidingsgroepen. Dit komt
volgens ons, omdat de hoogste opleidingsgroep beter in staat is om
algemene culturele waarden te relativeren en sociaal aanzien niet
van welstand afhankelijk stelt.

- Invloed van geslacht.

Er waren geen significante verschillen tussen mannen en vrouwen.

7.
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Tevredenheid met de dagelijkse werkzaamheden en geluk.

-

Invloed van de leeftijd.

Gamma.

leeftijd
Er is geen invloed van leeftijd op het verband tussen tevredenheid
met de dagelijkse werkzaamheden en geluk.

■

— Invloed van de sociaal-eoonomisohe status.
Gamma.

sociaal-economische status.
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Voor de middelste sociaal-economische statusgroepen is tevredenheid
met de dagelijkse werkzaamheden minder belangrijk voor geluk dan voor
de overige sociaal-economische statusgroepen.
Dit is in overeenstemming niet ons vermoeden dat hier sprake is van
een instrumentele houding ten aanzien van werk. Goldthrope vond deze
houding bij de middlle-classes.
— Invloed van opleiding.
gamma.

opleiding.

Voor de middelste opleidingsgroepen (3 en 4), is tevredenheid met de
dagelijkse werkzaamheden belangrijker voor geluk dan voor de overige
opleidingsgroepen.
Mensen uit de middelste opleidingsgroepen hebben veelal een bepaalde
beroepsopleiding gehad. Zij zijn gebonden aan hun beroep, terwijl
mensen met een lagere opleiding gemakkelijker van baan kunnen veranderen
omdat hun werk weinig gespecialiseerd is.
Ook mensen uit de hoogste opleidingsklassen kunnen gemakkelijker van
baan veranderen.
- Invloed van qeslaoht.
Voor vrouwen is tevredenheid met de dagelijkse werkzaamheden belangrijker
voor geluk dan voor mannen. Voor het merendeel van de vrouwen bestaat
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de tank uit het huishouden doen. Vrouwen hebben bovendien minder
mogelijkheden om te veranderen,

- Invloed van de burgerlijke staat.

Voor gehuwden is tevredenheid met de dagelijkse werkzaamheden belangrijker voor geluk dan voor ongehuwden en gehuwd geweest zijnden.
Gehuwden zoeken buiten hun werk en hun gezin minder mogelijkheden om
hun dagelijkse werkzaamheden te compenseren.

8.

Twijfel aan het nut van het leven en geluk.
— Invloed van de leeftijd.

Gamma.

leeftijd,

Voor de jongere groepen (25 t/m 40 jaar), is twijfel aan het nut van
het leven belangrijker voor geluk dan voor de overig groepen.
Het lijkt ons, dat oudere mensen geleerd hebben het nut van het leven
te beschouwen als een probleem waarvoor geen eenvoudig oplossing
bestaat.
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— Invloed van de sociaal-economisohe status.
gamma.

sociaal-economische status,

Er is hier geen duidelijk verband, en daardoor geen duidelijke conclusie
te trekken.
- Invloed van opleiding.

Gamma.

Opleiding.
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Voor de hoogste opleidingsgroep kan de hypothese dat er geen verband
bestaat tussen twijfel aan het nut van het leven en geluk niet
verworpen worden.
Voor de overige groepen geldt hoe lager de opleiding, des te sterker
het verband.

Mensen met een hogere opleiding zien dergelijke vraagstukken als een
filosofisch probleem waarvoor geen oplossing is.
Anderzijds zullen zij door hun hogere opleiding, religieuze oplossingen
met reserve bezien.
- Invloed van geslacht.
Er waren geen significante verschillen tussen mannen en vrouwen.
Voor mannen is twijfel aan het nut van het leven even belangrijk
voor geluk als voor vrouwen.
9.

Leefpatroon verbonden aan depressies en geluk.
Bij de analyse van deze variabele kwamen wij tot dezelfde conclusies als
bij de analyse van de variabele: leefpatroon verbonden aan neuroses. Dit
is niet te verwonderen, aangezien het merendeel van de samenstellende
variabelen gelijk waren.
Invloed van leeftijd.
gamma.

leeftijd,
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- Invloed van sociaal-economische status.

sooiaal-economisohe status.

-

Invloed van de opleiding.

Gamma.

Opleiding.
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10. Tevredenheid met hobby's en

- Invloed van leeftijd.

gamma.

Leeftijd.

Alhoewel geen eenvoudige invloed te achterhalen was, waren er overeenkomsten tussen het hier gevonden patroon en het patroon bij tevredenheid
met de dagelijkse werkzaamheden. Wij vermoeden dat hobby's een andere
mogelijkheid tot ontplooiing weergeven
- Invloed van de sociaal-economische status.
Gamma.

sociaal-economische status.
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Er waren geen significante verschillen tussen de statusgroeperingen.

— Invloed van de opleiding.

Gamma.

opleiding.

Voor de middelste groep is tevredenheid met hobby's iets belangrijker
voor geluk dan voor de overige groepen.
Dit vertoont hetzelfde patroon als het patroon dat wij vonden bij
tevredenheid met de dagelijkse werkzaamheden, wat in overeenstemming is
met onze assumptie, namelijk dat hobby's een compenserende werking
kunnen hebben voor de dagelijkse werkzaamheden.

- Invloed van geslacht.

Voor vrouwen is tevredenheid met hobby's belangrijker voor geluk
dan voor mannen. Ook dit is in overeenstemming met het patroon van
tevredenheid met de dagelijkse werkzaamheden.
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11.

Tevredenheid met familie en geluk.

— Invloed van leeftijd.

Leeftijd.

Voor leeftijd is er geen eenvoudig verband waar te nemen, waardoor
eenduidige conclusies niet te trekken zijn.
— Invloed van de sociaal-economische status.
Gamma.

sociaal-economische status.

Ook voor de sociaal-economische statusgroepen zijn geen conclusies te
trekken.
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— Invloed van opleiding.

Gamma.

Opleiding.

Voor de allerhoogste opleidingsgröep kan de hypothese, dat er geen
verband is tussen tevredenheid met de familie en het zich gelukkig
voelen, niet worden verworpen. De overige opleidingsgroepen verschilden niet van elkaar. Mensen uit de hoogste opleidingsgroep vinden het
minder vanzelfsprekend dat familie belangrijk is als mogelijkheid
voor de behoefte aan affectie.

— Invloed van geslacht.

Er waren geen significante verschillen tussen mannen en vrouwen.
Tevredenheid met de familie is voor beide groepen even belangrijk
voor het zich gelukkig voelen.
Evenals het stereotype, dat het huwelijk (tevredenheid met huwelijk)
voor de vrouw belangrijker zou zijn dan voor de man, wordt ook hier
het stereotype, dat tevredenheid met familie voor de vrouw belangrijker voor geluk zou zijn dan voor de man, ontkracht.
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12.

Subjectief ziektegevoel en geluk.

Bij deze variabele werd eenzelfde patroon als bij de tevredenheid
met de gezondheid gevonden.
Het enige verschil vormde de invloed van geslacht, waarbij mannen
een significant hogere gamma dan vrouwen vertoonden. Wellicht zijn
mannen toch kleinzeriger dan vrouwen.

Invloed van leeftijd.
gamma.

leeftijd.

- Invloed van sociaal-economische status.

sociaal-economische status.
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— Invloed van opleiding.
gamma.

opleiding.

13.

Bezorgdheid t.a.v. de verstandhouding met naaste familie en geluk.
Ook hier komt een eerder patroon terug en wel het patroon dat werd
aangetroffen bij het verband tussen tevredenheid met de familie en
geluk, hetgeen niet te verwonderen is.
— Invloed van leeftijd.
Gamma.

leeftijd.
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— Invloed van sociaal—economische status,
gamma.

sociaal-economische status.

- Invloed van opleiding.
Gamma.

opleiding.
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Tevredenheid met het inkomen en geluk.

-

Invloed van leeftijd.

leeftijd,

De jongste leeftijdsgroep hecht meer belang aan tevredenheid met het
inkomen dan de andere groepen.
Wij denken dat dit wordt veroorzaakt door een kortere periode in
het arbeidsproces, zodat men nog geen uitgekristalliseerde verwachting
heeft omtrent carrière en toekomstige loopbaan, zodat het inkomen
als maatstaf wordt gebruikt voor de mate van succes (nu en toekomstig,
wat te herleiden is tot de behoefte aan ego-bevestiging).
— Invloed van de sociaal-economische status.
gamma.

sociaal-economische status.
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15.

Goed kunnen opschieten met anderen en geluk.

- Invloed van leeftijd.
gamma.

leeftijd.

Voor de leeftijdsgroep van 41 t/m 45 jaar, is het goed kunnen opschieten
met anderen iets minder belangrijk voor geluk dan voor de overige
groepen. Dit verband lijkt echter weinig belangrijk aangezien de
verschillen voor het merendeel niet significant waren. Wellicht spelen
ook hier overgangsverschijnselen een rol.
-

Invloed van de sociaal-economische status.

Gamma.

sociaal-economische status.
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Voor de middelste sociaal-economische statusklasse is tevredenheid
met het inkomen belangrijker voor het zich gelukkig voelen dan voor
de overige groeperingen. Bij de hoogste statusgroep is gamma zelfs
niet significant van nul verschillend.
Wij zoeken de oorzaak van dit verschijnsel in de koppeling van
sociaal aanzien en welstand die de middelste statusgroepen volgens
ons maken.
- Invloed van opleiding.

Gamma.

Opleiding.

Hoe lager de opleidingsklasse, des te groter de invloed van
tevredenheid met het inkomen voor geluk.
Volgens ons speelt hier de mate van zekerheid die opleiding ten
opzichte van het inkomen verschaft een rol. Dit verband werd echter
niet door veel significante verschillen ondersteund, zodat zekerheid
geen grote rol speelt.
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Voor de laagste sociaal-economische statusklasse is het goed op
kunnen schieten met anderen iets belangrijker voor geluk dan voor
de overige klassen.
De oorzaak hiervan ligt wellicht in de grotere belangrijkheid van
desse eigenschap als middel tot doelbereiking. Bijvoorbeeld, een
groter belang van solidariteit voor sociaal aanzien.
— Invloed van geslacht.

Opleiding.

Opleiding had geen duidelijke invloed op bet verband.
De één na laagste opleidingsgroep (lagere school) was afwijkend hoger
van de andere opleidingsgroepen.
Over de oorzaak van dit verschijnsel tasten wij in het duister, te meer
daar wij aanzienlijke verschillen tussen de groepen “enkel lagere school"
en "lagere school niet afgemaakt" niet aannemelijk achten.
- Invloed van geslacht.
Voor mannen is het goed op kunnen schieten met anderen belangrijker
don voor vrouwen. Dit is niet verwonderlijk , aangezien mannen in hun
werk weer met samenwerkingsverbanden te maken hebben dan vrouwen.
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- Invloed van de burgerlijke staat.

Het goed kunnen opschieten met anderen is voor ongehuwden significant
belangrijker dan voor de overigen. Dit is niet verwonderlijk, gezien het
goed kunnen opschieten met anderen belangrijk is voor het hebben van
contact met anderen.
Dat voor gehuwd geweest zijnden er geen verband aanwezig is, althans dat
deze hypothese niet verworpen kan worden, wekt bevreemding. Misschien
wordt dit veroorzaakt doordat gehuwd geweest zijnde vrouwen voor hun
inkomen veelal niet afhankelijk zijn van werk in samenwerkingsverband.
Meer plausibele oorzaken konden wij niet vinden»
16.

Tevredenheid net de buurt en geluk.

~ Invloed van leeftijd.

leeftijd.

Hier was geen eenvoudig verband waar te nemen, zodat het ons niet
zinnig leek naar oorzaken te zoeken.
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De gamma van de hoogste opleidingsgroep was niet-significant verschillend van nul.
Het verschijnsel» dat do hoogste opleidinggroep door tevredenheid mot
het één of ander niet beïnvloed wordt in het zich gelukkig worden,
herhaalt zich hier.
De noodzaak hiervan kan, behalve een vermogen tot relativeren, zijn dat
deze groepering meer en andere mogelijkheden heeft om zich prettig en
gelukkig te voelen. Ze kunnen ook een totaal andere opvatting over geluk
hebben. Deze opvatting lijkt ons echter moeilijk te verifiëren, omdat wij
het vermogen tot relativeren en de grotere mogelijkheden als
verklaringsgronden blijven hanteren.
- Invloed van .geslacht.
Tussen mannen en vrouwen zijn geen significante verschillen waar te
nemen.
Aangezien het merendeel van de vrouwen de meeste tijd doorbrengen in en
rond huis, lijkt dit vreemd.
Daar het hebbon van hechtingen voor een ieder belangrijk is en mannen
dit in hun werk meestal niet kunnen vinden, wordt voor hen de buurt
veel belangrijker.
17

Tevredenheid met behuizing en geluk.
Invloed van leeftijd.
Gamma.

leeftijd,
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Invloed van leeftijd op het verband tussen tevredenheid met behuizing en
geluk, bleek niet waarschijnlijk.
- Invloed van de sociaal-economische status.

sociaal-economische status.

De invloed van de sociaal-economische status was niet duidelijk, in
tegenstelling tot de invloed bij de variabele "tevredenheid met de
buurt".
Misschien wordt dit veroorzaakt doordat men in veel grotere mate zich
verantwoordelijk stelt voor zijn eigen huis dan voor zijn buurt,
- Invloed van opleiding.

Opleiding.
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De gamma van de hoogste opleidingsgroep was niet afwijkend van nul.
— Invloed van geslacht.
Er waren geen significante verschillen tussen mannen en vrouwen.
Voor mannen en vrouwen is tevredenheid met de behuizing even
belangrijk voor geluk.
Alqemene klachten-index.
Hier kwam hetzelfde patroon terug als bij de variabelen "tevredenheid
met de gezondheid" en "subjectief ziektegevoel".
Alleen waren hier geen verschillen tussen mannen en vrouwen.
— Invloed van leeftijd.
Gamma.

Leeftijd.
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— invloed van sociaal-economische status.

Gamma.

sociaal-economische status.

— Invloed van opleiding.

Gamma.

opleiding.
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Evaluatie.

Nu wij nog eens onze conclusies waarderen, blijkt dat andermaal de
empirische resultaten niet opzienbarend zijn geweest. Bij de verklaring
van de gevonden verbanden bij het constant houden van de leeftijd,
hebben wij het begrip "ervaring" gebruikt. Dit begrip geeft volgens ons
min of meer aanpassing aan de kant—en—klare antwoorden van de
maatschappij op de menselijke behoeften weer, de veel genoemde
adaptiviteit.
Het onderzoek naar de invloed van sociaal-economische status, gaf
bijzonder weinig schokkende resultaten. De middelklassen hangen
het meest algemene culturele waarden aan hetgeen niets nieuws is.
Opleiding bleek een duidelijke invloed te hebben en wel voor het meest
algemene kenmerk van opleiding: relativeren. Dit bleek in zeer sterke
mate bij de universitair opgeleiden, wat geen verwondering zal verwekken.
De invloed van man-vrouw verschillen bleek nihil. Veel culturele
stereo-typen bleken geen invloed te hebben. Het merendeel van deze
stereo-typen is volkomen ongegrond. Verrassend was wel dat hun
invloed nihil was en dat juist op punten waar men ze het meest
tegenkomt.
Méér uitspraken over maatschappelijke voorzieningen konden wij
niet doen. Wel hebben onze eerdere vermoedens meer bewijsgrond
gekregen.

Het huwelijk blijkt de vrijwel enige maatschappelijke voorziening te
zijn voor de affectieve en sexuele behoeften. Aan de voorzieningen
voor de gezondheid van de leden van de maatschappij, kleven ons
inziens de nodige gebreken met name de lagere status- en
opleidingsklassen blijken achtergesteld. Voor hen is gezondheid erg
belangrijk.
De vele mogelijkheden die het werk biedt als maatschappelijke voorziening, blijven voor veel Nederlanders onbenut. De laagste groepen
moeten zelf maar zien hoe zij zich ontplooien, o,a, door hobby's. Al
zijn wij ons ervan bewust, dat dit onderzoek vele vragen oproept en
diverse vragen onbeantwoord laat, toch is ondersteuning gevonden dn
voor het model in het algemeen èn voor de signaalfunctie van geluk in
het bijzonder. Een resultaat waarmee wij niet ontevreden zijn.
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Appendix

Validiteit van de geluksvraag.
Bij een ondersoek en in het bijzonder een survey-onderzoek, blijft
altijd de vraag of we meten wat we denken te meten» Wij hebben
getracht tot enkele uitspraken over voorkomende bronnen van
vertekening te kooien»
In de eerste plaats is er een gevaar van "respons-set". Dit gevaar
lijkt bij deze enquête bijzonder groot, aangezien de geluksvraag
tezamen met tevredenheidsvariabelen is opgenomen onder het hoofdje
"tevredenheid" ten aanzien van een aantal levensgebieden.
Aangezien al deze tevredenheidsvariabelen hoog met geluk correleren,
doet dit sterk aan een respons—set denken.
Wij vinden echter dat deze hoge correlatie in overeenstemming is met de
theorie en verder dat een duidelijke differentiatie optreedt tussen de
tevredenheidsvariabelen, zodat de invloed van een respons—set gering
zal zijn.
Verder bleek niet, dat de geluksvraag de emotie van het moment aangaf,
geïndiceerd door "plezier met het invullen van de vragenlijst". Het
niet-correleren van de stress—indicatoren roept twijfels over de
validiteit van de geluksvraag op. Daar echter depressie, die een
samengestelde variabele is uit diverse stress-indicatoren, een hogere
correlatie vertoonde, zijn deze twijfels ongegrond. Immers, één stressindicator geeft veel minder aan omtrent de totale stress dan een
samengeste1de variabele.
Gebleken is, dat adaptieve mensen meer stress ervaren dan anderen.
Adaptieve mensen kunnen beter met stress overweg en vertonen daarom
geen psycho-somatische klachten.
Wij achten deze klachten een tweede, krachtiger signaal en het
geluksgevoel een eerste signaal.
Er hoeft dus geen totale correlatie op te treden tussen het geluksgevoel en depressie.

