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	 	 	 	 Veel	over	geluk
	 	 	 	 	Paul	Schnabel,	directeur	scp

Geluk is er in alle soorten en maten. Wie geluk heeft, lacht het toeval eventjes vriende-
lijk toe. Wie geluk heeft gehad, ontsnapte maar net aan ongeluk en zware pech. Over 
die vormen van geluk gaat het hier niet. Ook niet om dat andere geluk, het extatische 
moment van een bijzondere ervaring, van de gelukzaligheid van een orgasme of een 
aangenaam gestreelde smaakpapil. Al evenmin over het oog van de ontroerde kijker 
naar een mooie zonsondergang of het harmonisch getroffen oor van de muzieklief-
hebber. Niet het geluk van het toeval en het gunstig gestemde lot, niet het geluk van 
de opperste zintuiglijke beleving, zelfs niet het stille geluk van het genieten, van de 
volmaakte relatie of het verhoopte geluk van een hemels leven na de dood.
 Welk geluk dan wel? Het geluk van de tevredenheid, de zekerheid, het welzijn, 
zelfs het geluk van de vergelijking in het eigen voordeel, met anderen of met het eigen 
verleden. Geen absoluut geluk, maar een relatief geluk, niet kortstondig van duur, maar 
eerder een stand van zaken. Subjectief gevoeld, dat nog wel, maar vaak toch ook objec-
tief waar te maken. Meetbaar dus ook. Het is het geluk van de burger die het goed heeft 
en het beter heeft gekregen, zonder als Voltaires dr. Pangloss ook meteen te geloven dat 
dit de beste van alle werelden moet zijn.
 Twintig jaar geleden kon een bundel essays ‘over welzijnsbeleid in een no-nonsense 
tijdvak’ nog gaan over ‘het geluk van Nederland’ (Dekker en Klip, red. 1986), en maar 
ruim vijf jaar eerder was er in kritische zin toch al sprake geweest van een ‘markt van 
welzijn en geluk’ (Achterhuis 1979). Even is er in die jaren aan gedacht om het recht 
op welzijn ook in de nieuwe grondwet op te nemen en ‘the pursuit of happiness’ uit de 
Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring van 1776 dus niet alleen te zien als een 
recht van de individuele burger, maar als een plicht van de staat ten opzichte van alle 
burgers. Zo ver is het niet gekomen, mede of misschien zelfs wel vooral op grond van 
het inzicht dat er geen overeenstemming bestaat over  wat een recht op welzijn inhoudt 
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en hoe dit recht opeisbaar of afdwingbaar zou kunnen zijn. Quod non, maar de gedach-
te dat geluk een ‘beleidsdoel’ zou kunnen zijn, heeft opnieuw vleugels gekregen, nu de 
Britse econoom Sir Richard Layard (2005) het tot thema van zijn nieuwste boek heeft  
gemaakt. De groei van het Bruto Nationaal Geluk zou net zo belangrijk moeten zijn als 
de groei van het Bruto Nationaal Product. Er moet meer geluk komen en dat geluk is 
meetbaar, aldus Layard. Hij denkt vooral in macro-termen over groei van geluk, maar 
ook in de micro-termen van bloei van geluk.
 Tussen geluk als kortstondig moment en geluk als blijvende toestand is een opvat-
ting tot ontwikkeling gekomen, die geluk verbindt met activiteit en het vergeten van 
de tijd. Opgaan in het werk, in de sport of in een poging iets tot stand te brengen is het 
ware geluk, het verdwijnen in de activiteit zelf, de ‘flow’ zoals Csikszentmihalyi (1991) 
het heeft genoemd. Iedereen kent dat of herkent nu dankzij hem het gewone en het 
bijzondere van ‘flow’. Daar past ook het merkwaardige gevoel van leegte bij, en zelfs 
teleurstelling als het doel bereikt is. Er is kennelijk meer en langer geluk te vinden in 
het streven naar iets dan in het bezitten ervan.
 Bijna tegelijkertijd met deze Nieuwjaarsuitgave verscheen een nummer van Nexus 
(46, 2006) met de uitdagende banderol: ‘Durf ongelukkig te zijn’. In zijn voorwoord 
maakt redacteur Rob Riemer meteen duidelijk dat alleen wie niet bang is voor de ‘me-
lancholie, de eenzaamheid, de pijnlijke waarheden van het menselijk bestaan’ ook de 
mooie waarden van het leven zal leren kennen en ‘al is het voor even’ ook ‘waar geluk’ 
zal beleven. In die opvatting is geluk alleen als contrast te beleven voor wie waarlijk – 
en dus gelouterd door het lot – tot volwassenheid is gekomen. Kinderen kunnen mis-
schien wel gelukkig zijn, maar geen waar geluk beleven.
 De moderne westerse samenlevingen gelden als bij uitstek gericht op het beleven 
van geluk door genot en vermaak. Wie wat nauwkeuriger kijkt, ziet dat dit misschien 
wel voor alle samenlevingen heeft gegolden en nog geldt, wanneer een zeker niveau van 
welvaart is bereikt. Het bijzondere van de huidige tijd is toch vooral de democratisering 
van het genot en het verdwijnen van het transcendentale  perspectief op het hoogste 
geluk dat na de dood wacht in de hemelse wereld. Er is inderdaad een markt van welzijn 
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en geluk ontstaan en iedereen slaat daar in wat van zijn gading is of wat hem voorge-
houden wordt dat zijn gading zou moeten zijn om zich gelukkig te kunnen noemen.
 Er is geen reden, al gebeurt dat vaak, daar op zich lelijk en afkeurend over te spre-
ken. Want wat is er slecht aan het vermogen een leven te kunnen leiden vol afwisseling 
en zonder de verveling en de leegte die armoede met zich brengt, te kunnen kiezen uit 
een steeds groter wordend aanbod aan wat mensen mooi, leuk, spannend of lekker vin-
den, vrij toegang te hebben tot het beste wat wetenschap en kunst hebben opgeleverd? 
Natuurlijk beseft wie een oorlog heeft meegemaakt het geluk van vrede en vrijheid beter 
dan degene voor wie dat geluk de normale stand van zaken is, maar het verschil tussen 
geluk en ongeluk wordt in ieder leven persoonlijk ook op minder drastische wijze wel 
duidelijk gemaakt. Dat genot een ander gevoel is dan geluk in de wat diepere betekenis, 
zal misschien niet iedereen ontdekken, maar dat zal in vroegere tijden niet veel anders 
geweest zijn.
 Bijzonder in de moderne samenleving is zeker wel dat geluk een criterium voor het 
handelen is geworden. Wie niet gelukkig is, moet op zoek gaan naar wat hem of haar 
wel gelukkig maakt en kan daarbij ook geholpen worden. Het gaat om heel persoonlijk 
geluk, in het seksuele leven, met de partner, in het gezin, op school of op het werk. Het 
recht om het eigen geluk na te streven gaat ook zover dat het ongeluk geboren te zijn 
in een lichaam dat niet bij het eigen gevoel past, voldoende reden is om een gezond 
lichaam chirurgisch te laten plaatsmaken voor dat van een gelukkig persoon van – een 
moeizaam bewerkt  – ander geslacht. Gezondheid is geluk, maar geluk gaat ook weer 
boven gezondheid.
 Geluk is meetbaar, althans uitspraken over geluk zijn meetbaar. De eenvoudige 
vraag naar hoe gelukkig men zich in het algemeen en over het geheel genomen voelt of 
hoe gelukkig men is met het leven dat men leidt, biedt voldoende verschil in antwoor-
den om geluk te kunnen verbinden met bepaalde kenmerken van mensen, groepen en 
samenlevingen. Bovendien blijken samenlevingen zich van elkaar te onderscheiden 
in de mate waarin leden van de samenleving zichzelf als min of meer gelukkig om-
schrijven. Geluk is normaler in samenlevingen die in vrede leven, redelijk welvarend 
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zijn, geen al te grote sociale tegenstellingen kennen, minstens enigszins democratisch 
zijn en niet al te formeel van omgangsvorm. De Scandinavische landen, Nederland en 
Zwitserland zijn typisch landen die hoge geluksscores laten zien. De cijfers voor de 
Oost-Europese landen zijn aanzienlijk lager, maar ook in Zuid-Europa is men over het 
geheel minder gelukkig dan men op grond van levensstijl en klimaat misschien zou 
verwachten.
 De Nederlander geeft al vele jaren in meerderheid aan gelukkig tot zeer gelukkig te 
zijn, tevreden tot buitengewoon tevreden ook met het eigen leven, het eigen gezin, het 
inkomen, het werk, de collega’s en het huis. Veel minder gelukkig is hij met zijn land, 
met de overheid en met de regering (scr 2004; 21minuten.nl 2005, 2006). ‘Met mij gaat 
het goed, met ons gaat het slecht,’ zo hebben we de situatie in het Sociaal en Cultureel 
Rapport 2004. In het zicht van de toekomst, samengevat. Inmiddels is het contrast weer wat 
minder scherp geworden, maar van de grote algemene tevredenheid met overheid en 
kabinet in de jaren negentig is toch nog allerminst sprake.
 Deze Nieuwjaarsuitgave brengt op heel veel verschillende terreinen van het dagelijks 
leven en voor heel veel verschillende categorieën en groepen mensen in beeld hoe het 
met hun oordeel over het eigen geluk, hun tevredenheid met de eigen situatie of met een 
indicator voor hun welzijn staat. Veel over geluk en wat daarmee samenhangt, alles bij 
elkaar 28 bijdragen over eudaimonia en het geluk van het televisiekijken, of het hebben 
van een tuin, zijn homo’s net zo gelukkig als hetero’s en Drentenaren gelukkiger dan 
Flevolanders? Het geluk in de grotestadswijk en op het platteland, de tevredenheid van 
de laag opgeleiden en met de buitenschoolse opvang. Al deze onderwerpen en dus nog 
veel andere passeren de revue.
 Voor het eerst is er ook een bijdrage van buiten het scp in de Nieuwjaarsuitgave 
opgenomen. We zijn bijzonder blij dat prof. dr. Ruut Veenhoven van de Erasmus Uni-
versiteit Rotterdam deze uitgave heeft willen openen. Hij heeft het geluksonderzoek in 
Nederland geïntroduceerd, eind jaren zestig al in zijn doctoraalscriptie, en vervolgens 
in zijn proefschrift Conditions of Happiness (1984) overtuigend aangetoond dat geluk 
empirisch onderzocht kan worden. Wie zijn werk kent, weet dat Nederland al lang tot 
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de gelukkigste landen en samenlevingen van de wereld behoort, zodat ook de titel van 
deze nieuwjaarsuitgave Veel geluk in 2007 bijna meer het vaststellen van een feit dan het 
uitspreken van een wens is. Aan het begin van 2007 mag het toch vooral een wens zijn.
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	 	 	 	 Groter	geluk	voor	een	groter	aantal	
	 	 	 	 	Kan	dat	in	Nederland?
	 	 	 	 	Ruut	Veenhoven,	Erasmus	Universiteit	Rotterdam

Wat is de taak van de overheid? Volgens Jeremy Bentham (1789) uiteindelijk om groter 
geluk voor een groter aantal burgers te bewerkstelligen. Hij vatte geluk daarbij op als 
individuele levensvoldoening: in zijn woorden als ‘the sum of pleasures and pains’. 
In zijn tijd kon geluk nog niet gemeten worden en viel dus moeilijk te bepalen hoe 
realistisch die aanbeveling is. Nu kunnen we dat wel: geluk blijkt eenvoudig te kunnen 
worden gemeten door mensen te vragen hoeveel voldoening ze scheppen in hun leven 
als geheel (Veenhoven 1998).

Geluk	in	Nederland
De meeste Nederlanders zijn gelukkig. Dat blijkt uit de rapportcijfers die ze geven in 
antwoord op de vraag: ‘Hoe tevreden of ontevreden bent u tegenwoordig met uw leven 
als geheel?’ (Zie figuur 1.) Ruim 40% waardeert het eigen leven met een 8 en nog geen 
5% scoort vijf of lager. Dit positieve beeld wordt bevestigd in onderzoek dat andere 
vragen gebruikt. Het gemiddelde rapportcijfer is 7,9 en dat is hoog in vergelijking met 
andere landen waar dezelfde vraag gesteld is. In Zimbabwe is het gemiddelde slechts 3,9.

Groter	geluk	mogelijk?
Kan de overheid hier nog iets aan verbeteren? Verschillende wetenschappers denken 
van niet. Er zijn psychologen die menen dat geluk goeddeels aangeboren is of duur-
zaam verankerd in de persoonlijkheid en dat een betere samenleving dus niet zal resul-
teren in gelukkiger mensen. Sommige sociologen komen tot dezelfde conclusie omdat 
ze geloven dat geluk een kwestie van vergelijking is en dat vergelijkingsstandaarden 
zich steeds aanpassen. In dat verband worden de vs vaak aangehaald als voorbeeld: in 
dat land is de materiële welvaart verdubbeld sinds de Tweede Wereldoorlog, maar zou 
het gemiddelde geluk gelijk gebleven zijn. 
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Figuur	1	
Geluk in Nederland  (in procenten)

Bron:	World	Value	Survey	1���

Die geleerden hebben het echter mis. Ten eerste blijkt het gemiddelde geluk van bur-
gers in een land sterk afhankelijk van de kwaliteit van de samenleving, denk aan het 
bovengenoemde geval van Zimbabwe met een gemiddelde van 3,9. Ten tweede is het 
gemiddelde geluk in landen niet onveranderlijk, althans niet in alle landen. In figuur 2 
zien we een gestage toename van het gemiddelde geluk in Denemarken gedurende de 
laatste dertig jaar en een dramatische daling van het gemiddelde geluk in Rusland na 
de Roebel-crisis midden jaren 1990.
 Figuur 2 biedt ook een direct antwoord op de vraag of groter geluk mogelijk is 
in Nederland. Denemarken scoort met een gemiddelde van 8,2 hoger dan de 7,9 in 
Nederland en het gemiddelde geluk ligt ook hoger in IJsland, Ierland, Oostenrijk en 
Zwitserland. Wat in die landen kan, moet ook kunnen in Nederland. Denk niet dat dit 
een kwestie van volkskarakter is, want in figuur 2 kan men zien dat het gemiddelde 
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geluk is gestegen in Denemarken.1 Een dergelijke stijging heeft zich ook voorgedaan in 
tal van andere landen (Veenhoven 2006).  
 
Figuur	2	
Trend gemiddeld geluk in drie landen

Bron:	World	Database	of	Happiness	2

Hoe	kan	Nederland	gelukkiger?	
Groter geluk voor een groter aantal Nederlanders is dus kennelijk mogelijk, maar hoe 
bereik je dat? Ik zie mogelijkheden op drie niveaus: op het micro-niveau van individuen, 
op het meso-niveau van instellingen en op het macro-niveau van de samenleving. 
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Versterken levensvaardigheid
Op het individuele niveau kan geluk bevorderd worden door de levensvaardigheid te 
versterken. In dat verband is het goed te bedenken dat de verschillen in geluk binnen 
moderne landen als Nederland voornamelijk bepaald worden door psychologische fac-
toren. Een deel van die individuele verschillen is erfelijk bepaald of om andere redenen 
moeilijk veranderbaar. Er zijn echter ook vaardigheden die versterkt kunnen worden 
door training, onder meer trainingen in levenskunst in de lijn van de opkomende 
‘positieve psychologie’. Als die sector werkzame interventies ontwikkelt, zullen mensen 
bereid zijn daarvoor te betalen. De overheid kan een handje helpen om het kaf van het 
koren te scheiden.  
  Er is waarschijnlijk ook winst te halen uit voorlichting over de effecten van verschil-
lende levenskeuzen. Dat is niet onbelangrijk, want 40% van de verschillen in geluk lijkt 
bepaald te worden door ‘intentional activity’ (Sheldon en Lyubomirsky 2004: 131). Beter 
geïnformeerde keuzen leiden waarschijnlijk tot groter geluk. In dat verband heb ik er 
voor gepleit om voorlichting over ‘Gezond Leven’ te verbreden naar ‘Gelukkig Leven’. 
(Veenhoven 2006). Net als bij de gezondheidsvoorlichting zou voorlichting over geluk 
beperkt moeten blijven tot zaken die goed onderzocht zijn. 

Verbeteren leefbaarheid leefomgeving	
Geluk wordt ook in belangrijke mate bepaald door de omgeving waarin wij leven, en 
vooral door de omgeving waarin wij het merendeel van onze tijd doorbrengen: in de 
woning, op school en op het werk. Waarschijnlijk valt er nog veel te winnen met ver-
beteringen op dat vlak, maar dan moet wel eerst onderzocht worden welke aspecten 
van de leefomgeving bepalend zijn voor geluk. Daarover is verbazingwekkend weinig 
bekend. Er is bijvoorbeeld vrijwel geen onderzoek naar de mate waarin van residentiële 
zorginstellingen bijdragen tot het geluk van hun cliënten. Een ander gemis is onder-
zoek naar het geluksrendement van onderwijsinstellingen. Evidence-based geluksbeleid 
zit er daarom nog niet in op dit vlak. 
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Vergroten leefbaarheid samenleving	
Geluk is ook in sterke mate afhankelijk van de kwaliteit van de samenleving als geheel. 
Er zijn grote verschillen in gemiddeld geluk tussen landen en die verschillen kunnen 
grotendeels worden toegeschreven aan maatschappijkenmerken. Materiële welvaart 
blijkt onderhevig aan de wet van verminderende geluksopbrengst en daarom valt er 
weinig winst te verwachten van verdere economische groei, al kan achterblijven op den 
duur wel negatieve effecten met zich meebrengen. Op grond van de beschikbare feiten 
verwacht ik ook geen winst van verkleining van inkomensverschillen of versterking van 
de sociale zekerheid. Ik zie wel kansen op groter geluk in verbetering van de kwaliteit 
van de overheid, versterking van de directe democratie en bescherming van vrijheid, in 
het bijzonder in de persoonlijke levenssfeer (Veenhoven 2005, 5.3).

Is	meer	geluk	wel	zo	goed? 
Als groter geluk voor een groter aantal mogelijk is, moet dat dan wel? Vanouds zijn er 
stemmen die roepen van niet. Dat zijn niet alleen de stemmen van boetepredikers die 
ons graag zien lijden om de zondige ziel te zuiveren, maar ook stemmen van weten-
schappers die menen dat geluk verderfelijk is omdat het ten koste zou gaan van creati-
viteit, kritisch vermogen en gemeenschapszin. Dat doembeeld is fraai verwoord in de 
science-fiction roman Brave New World van Aldous Huxley, maar blijkt niettemin onjuist. 
Onderzoek toont typisch positieve effecten van geluk, zoals grotere activiteit, meer 
creativiteit en beter burgerschap (Lyubomirsky et al. 2005). Geluk blijkt ook goed voor 
de gezondheid; het effect van geluk op de levensduur is vergelijkbaar met het effect van 
al dan niet roken (Veenhoven 2005, 2007). Er is dus geen reden om de mogelijkheden 
voor groter geluk onbenut te laten.
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Noten
1	 	Jaarlijkse	toename	geluk:	Denemarken	0,01�	punt	(��%	betrouwbaarheidsinterval	van	+0,010	tot	

+0,021);	Nederland	+0,002	(-0,004	tot	+0,00�).
2	 Oorspronkelijk	data	Denemarken	en	Nederland	van	Eurobarometer	en	Rusland	van	World	Value	Survey	

en	russet.	Gemiddelden	getransformeerd	naar	schaal	0-10

Literatuur
Bentham,	J.	(17��).	Introduction to the Principles of Morals and Legislation.	London.
Layard,	R.	(200�).	Happiness: Lessons of a New Science.	New	York:	Penguin.	

Lyubomirsky,	S.	(200�).	‘The	Benefits	of	Frequent	Positive	Affect:	Does	Happiness	Lead	to	Success?’	
Psychological Bulletin,	200�,	(131),	p.	�03-���.

Sheldon,	K.	&	S.	Lyubomirsky	(2004).	‘Achieving	Sustainable	New	Happiness:	Prospects,	Practices	and	
Prescriptions’,	in:	Linley,	P.A.	&	S.	Joseph	(red.),	Positive Psychology in Practice,	p.	127-14�.	New	Jersey:	
Wiley.	

Veenhoven,	R,	(1���).	‘Vergelijken	van	geluk	in	landen’,	in:	Sociale Wetenschappen	(41),	p.	��-�4.
Veenhoven,	R.	(200�).	Gezond geluk: Effecten van geluk op gezondheid en wat dat kan betekenen voor de 

preventieve gezondheidszorg. (Verkenning	in	het	kader	van	het	programma	‘Gezond	Leven’	van	ZonMw.)	
Rotterdam:	Erasmus	Universiteit	Rotterdam.

Veenhoven,	R.	&	M.	Hagerty	(200�).	‘Rising	Happiness	in	Nations	1�4�-2004.	A	Reply	to	Easterlin’,	
	 in:	Social Indicators Research,	77,	p.	1-1�.
World	Database	of	Happiness,	Continuous	Register	of	Scientific	Research	on	Subjective	Enjoyment	of	Life.	

Erasmus	Universiteit	Rotterdam:	geraadpleegd	via	http://worlddatabaseofhappiness.eur.nl

Over	de	auteur
Prof. dr. R. (Ruut) Veenhoven,	socioloog,	is	hoogleraar	sociale	condities	voor	menselijk	geluk	aan	de	Erasmus	

Universiteit	Rotterdam.	Een	van	zijn	projecten	is	de	World	Database	of	Happiness,	waarin	de	resultaten	
van	empirisch	onderzoek	naar	geluk	worden	bijeengebracht.	Veenhoven	is	redacteur	van	de	Journal of 
Happiness Studies.



	 1�	 	Veel	geluk		in	2007

	 	 	 	 De	bal	is	rond
	 	 	 	 De	rol	van	geluk	in	de	sport
	 	 	 	 Annet	Tiessen-Raaphorst	

De huidige sportmanagers zijn van mening dat sportieve successen maakbaar zijn. 
De kunst van het coachen, oftewel de kunst van het succes genereren, is het reduceren 
van het aantal factoren dat je kunt toeschrijven aan het geluk, factoren die je niet kunt 
beïnvloeden. 
 Om deze geluksfactor te minimaliseren en topsporters optimaal te laten presteren 
wordt in Nederland veel geïnvesteerd in de topsport. Op weg naar Sydney 2000 werd 
95 miljoen euro uit collectieve middelen in topsport gestoken. In de vier daaropvolgende 
jaren naar Athene 2004 was dit opgelopen naar 150 miljoen euro (Van Bottenburg et al. 
2006). Van dit bedrag worden trainingsprogramma’s geschreven, fulltime begeleiding 
door trainers, fysiotherapeuten, mental coaches en materiaalmannen betaald en excel-
lente trainings- en wedstrijdfaciliteiten gebouwd. Opmerkelijk is overigens dat een deel 
van de financiering indirect afkomstig is van het ‘geluk’. De opbrengsten van De Lotto 
komen namelijk voor 70% ten goede aan de sport. In 2004 kwam dit overeen met ruim 
44 miljoen euro, waarvan bijna 17 miljoen in de topsport is geïnvesteerd. 
 De managementgedachte is dus dat als deze beïnvloedbare aspecten geoptimali-
seerd zijn, het aandeel van geluk in de prestatie is geminimaliseerd. Of de sport nou 
aantrekkelijker wordt als alle aspecten te beïnvloeden zijn, valt te bezien. En de praktijk 
blijft gelukkig weerbarstig. Degene die voorafgaand aan het Europees Kampioenschap 
voetbal van 2004 op het Griekse elftal had gewed, heeft goede zaken gedaan. Sport-
econoom Koning (2004) berekende dat Griekenland, zelfs toen het de groepsronde 
doorgekomen was en als één van de zestien landen in de achtste finales zaten, een kans 
van één op 333 had om er met de kampioenstitel vandoor te gaan. 
 Ondanks alle trainingsprogramma’s en uitgebalanceerde sportdrankjes proberen 
sporters het laatste deeltje geluk dat nog resteert de goede richting op te sturen. Vier 
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op de vijf sporters houdt er namelijk één of meer bijgelovige rituelen op na (Schippers 
en Van Lange, 2005). Johan Cruijff bijvoorbeeld was hier een meester in. Precies vijftien 
minuten voor de aftrap begon hij zich om te kleden. Precies drie minuten voordat de 
wedstrijd zou beginnen, liet hij zich masseren. Voordat hij de massagetafel afkwam, 
moest Ajax’ toenmalige masseur en verzorger tegen hem zeggen: ‘Johan, een hele goeie 
wedstrijd.’ Johan richtte zich dan op en stak twee vingers van zijn rechterhand op ten 
teken dat hij twee doelpunten zou maken. Ook als hij er dan per ongeluk drie maakte, 
of één, of niet één, veranderde dat voor de volgende keer niets aan het ritueel van de 
twee opgestoken vingers. Voordat hij naar buiten ging, moest iedereen de kleedkamer 
uit zijn en stak hij zelf nog een stukje kauwgom in zijn mond. 
 Wat is de verklaring voor zo’n bijgelovig ritueel? Eén uitleg zoekt men in de behoefte 
van mensen om situaties te beïnvloeden waarover ze in werkelijkheid geen controle 
hebben. Dit is specifiek het geval in omstandigheden waar zowel vaardigheden als 
geluk een rol spelen. Laat dit nou bij uitstek een kenmerk zijn van wedstrijdsport. Het 
blijkt verder dat sporters meer waarde hechten aan rituelen als ze tegen de tegenstan-
der opkijken (Schippers en Van Lange 2005). Een superieur team brengt een grotere 
onzekerheid over het winnen van de wedstrijd met zich mee dan een team dat onder aan 
staat in de competitie. Ook wanneer het belang van de wedstrijd groot is, zoals in een 
Europacupfinale, speelt het bijgeloof een grotere rol dan bij een – minder belangrijke 

– trainingswedstrijd. Ten slotte blijkt dat sporters die denken minder controle te hebben 
op het verloop van de wedstrijd, meer waarde hechten aan bijzondere rituele handelingen, 
zoals het dragen van het slipje van hun vrouw.
 De vraag voor sportmanagers is natuurlijk welke waarde ze moeten hechten aan 
de rituelen van hun sporters. Dat bijgeloof werkelijk invloed heeft op de einduitslag 
is uiteraard onwaarschijnlijk, maar het vermindert wel de spanning ‘tussen de oren’ 
(Schippers en Van Lange 2005) en daarmee vormt het voor de betreffende sporter een 
belangrijk onderdeel van de voorbereiding op de wedstrijd. 
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Nog benieuwd wat er gebeurde met het kauwgommetje van Johan Cruijff? Vlak voor 
het moment dat er werd afgetrapt, spuwde Johan het – inmiddels tot een soepel balletje 
gekneed – uit en schopte het in de vlucht weg. Kwam het daarbij op de helft van de 
tegenpartij terecht, dan zou het Ajax in de wedstrijd goed vergaan. 
 De eerste keer dat Ajax in de finale om de Europacup 1 speelde, op 28 mei 1969, 
vergat Cruijff zijn kauwgommetje… Ajax had geen geluk en verloor met 4-1.
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	 	 	 	 Bruto	nationaal	geluk:	een	proef	op	de	som
	 	 	 	 Crétien	van	Campen

De laatste jaren hebben verscheidene auteurs gepleit voor geluk als een nieuw richt-
snoer voor beleid (Kahneman 1999, Veenhoven 2002, Layard 2005). Niet het bruto nati-
onaal product (bnp) maar het bruto nationaal geluk (bng) zoals dat door de overheid 
van Bhutan als enige land in de wereld wordt gebruikt, zou als maat voor het niveau van 
welvaart en welzijn kunnen dienen. De Nederlandse overheid laat het idee al zelfs seri-
eus onderzoeken door een denktank (o.l.v. het Innovatieplatform 2006). Het bng kan 
eenvoudig gemeten worden door het aantal inwoners te tellen dat zich gelukkig voelt 
(al zijn er ingenieuzere maten ontwikkeld, cf. Hajiran 2006, Kahneman en Riis 2005). 
 Hoe zou Nederland ervoor staan indien het kabinet – in navolging van Bhutan – niet 
het bnp maar het bng als meetlat voor de welvaart en het welzijn van de samenleving 
zou nemen? Dit gedachtenexperiment is door bovengenoemde denkers al in verschil-
lende publicaties uitgewerkt. Maar het zou aardig zijn om ook eens de proef op de som 
te nemen.
 Nu zijn geld en geluk moeilijk vergelijkbare grootheden, dus neem ik voor geld een 
andere maat, die dichter bij een hoofddoelstelling van het beleid staat, en dat is de mate 
van arbeidsparticipatie in de bevolking. Al geruime tijd wil de overheid zoveel mogelijk 
mensen in Nederland aan het werk krijgen. De participatiedoelstelling komt er grofweg 
op neer dat zoveel mogelijk mensen binnen de potentiële beroepsbevolking betaald 
werk verrichten (cf. tk 2006/2007). En hoe meer mensen werken, hoe hoger het binnen-
lands product natuurlijk is. 
 Het aantal mensen dat betaald werk verricht en het aantal mensen dat zich geluk-
kig voelt, zijn vergelijkbare grootheden. Dat stelt ons in de gelegenheid om een som 
op de proef te nemen. Daarbij selecteren we doorgaans Nederlanders van 18 tot 65 jaar, 
globaal de potentiële beroepsbevolking. Maar ik zou ook willen letten op groepen die 
niet werken, bijvoorbeeld mensen met langdurige lichamelijke beperkingen (maar 
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we zouden ook andere doelgroepen van beleid kunnen kiezen, zoals allochtonen of 
moeders van jonge kinderen), die graag een bijdrage leveren aan de welvaart in ons land 
maar moeilijk aan betaald werk komen. 

Hoeveel burgers voldoen aan de huidige (arbeids)participatie-doelstelling van de over-
heid en hoeveel zouden er voldoen aan een nieuwe geluksdoelstelling? In figuur 1 is te 
zien welk deel van de bevolking werkt en welk deel gelukkig is en idem voor mensen 
met langdurige lichamelijke beperkingen. 

Figuur	1
Werkenden en gelukkigen in de bevolking van 18 tot 65 jaar, 2003 
(in procenten)

Noot:	‘Werkend’	betekent	12	of	meer	uur	per	week	betaald	werk	verrichtend.
‘Gelukkig’	is	opgevat	als	‘(buitengewoon	of	zeer)	tevreden	met	het	huidige	leven’.
Bron:	cbs (pols’03),	scp-bewerking.
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De grafiek laat zien dat de introductie van een geluksdoelstelling een positiever beeld 
van de welvaart en het welzijn in Nederland tevoorschijn zou toveren, zo lijkt het wel. 
In de gehele bevolking zou het percentage ‘geslaagde burgers’ (ofwel het aantal mensen 
dat aan de maatstaf van de overheid voldoet) veranderen van 69% naar 88%. Onder 
mensen met beperkingen zou de verandering nog spectaculairder zijn: van 43% naar 
73% ‘geslaagden’.
 Hoe is deze stijging, met name onder mensen met beperkingen, te verklaren? 
Gegeven het verband tussen werken en geluk in de potentiële beroepsbevolking – twee 
derde van de werkenden is gelukkig (niet in figuur) – blijkt dat anders te liggen bij men-
sen met langdurige lichamelijke beperkingen. Deze groep is opgedeeld in vier groepen 
aan de hand van het wel of niet verrichten van betaald werk en het meer of minder 
gelukkig zijn (zie figuur 2). 

Figuur	2
Combinaties van werk en geluk onder mensen met langdurige 
lichamelijke beperkingen van 18 tot 65 jaar, 2003 (in procenten)

Zie	noot	bij	figuur	1.
Bron:	cbs (pols’03),	scp-bewerking.	
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Het taartdiagram laat zien dat ruim een derde van de mensen met langdurige lichame-
lijke beperkingen werk heeft en gelukkig is. Daarnaast is er echter een grotere groep, 
die ook gelukkig is zonder dat ze betaald werk doen. Blijkbaar hebben zij een andere 
zinvolle levensvervulling dan betaald werk gevonden. Beide groepen dragen echter bij 
aan het bruto nationaal geluk. 
 Overigens is er ook in de Bhutaanse variant nog altijd beleid ter ondersteuning van 
de maatschappelijk zwakkeren nodig, want een grote hap uit de taart bevat minder 
gelukkige mensen die geen werk hebben. Zij willen ook gelukkig worden en de over-
heid kan hen helpen bij het vinden van werk of een andere levensvervulling. En dat geldt 
natuurlijk ook voor de minder gelukkige werkenden die mogelijk te helpen zijn met 
uitdagender werk of een prettiger werkomgeving.
 Dat meer geld meestal niet gelukkiger maakt, was bij velen al bekend. Dat werk vaak 
wél gelukkig maakt – zeker als je leuk, uitdagend werk doet en leuke collega’s hebt – is 
minder bekend. Hoewel dat natuurlijk niet geldt voor hen die niet kunnen werken of  
alleen geestdodend werk doen. Voor een hoger bng is kortom meer nodig dan alleen 
mensen aan het werk helpen.
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	 	 	 	 Eudaimonia
	 	 	 	 	Patty	Adelaar

In zijn Retorica noemt Aristoteles bij de bespreking van toespraken voor de volksverga-
dering een stuk of tien bestanddelen van eudaimonia: welbevinden of geluk. Eudaimonia 
is in zijn ogen het uiteindelijke doel van menselijk handelen. Na een globale uiteen-
zetting van wat welbevinden ‘in het algemeen gezegd’ inhoudt, geeft Aristoteles de 
volgende bestanddelen aan:

‘[...]	een	goede	afkomst,	het	hebben	van	veel	en	goede	vrienden,	rijkdom,	gezegend	
zijn	 met	 kinderen	 en	 die	 in	 groten	 getale,	 een	 gezegende	 ouderdom,	 lichamelijke	
eigenschappen	als	gezondheid,	schoonheid,	 lichaamskracht,	postuur	en	potentieel	
voor	 wedkampen,	 een	 goede	 naam,	 eer,	 succes	 en	 voortreffelijkheid	 van	 karakter.’	
En:	‘Ook	vinden	we	dat	er	macht	en	gelukkig	toeval	bij	moet	zitten,	want	daarmee	is	
het	leven	het	minst	onzeker.’	[13�0b20	e.v.]

Vervolgens krijgt elk bestanddeel een nadere precisering, waarbij de bespreking van 
‘voortreffelijkheid van karakter’ of ‘morele voortreffelijkheid’ tot nader order wordt uit-
gesteld. Is in de databestanden van het scp informatie over deze bestanddelen te vinden 
waarmee Aristoteles een eigen ‘leefsituatie-index’ zou kunnen maken, als een indicatie 
voor de mate van geluk volgens zijn definitie? Uit de invulling die Aristoteles aan goede 
af komst geeft, ‘[…] voor een volk of land dat zijn inwoners de oorspronkelijke bewoners 
zijn of er althans sinds oude tijden wonen’, blijkt dat de vraag waar de respondent en 
zijn of haar ouders zijn geboren iets over deze geluksfactor kan zeggen. Deze variabele 
zit in ieder geval in de bestanden die we voor het minderhedenonderzoek gebruiken, 
zoals het spva (Sociale positie van allochtonen) en het las (Leefsituatie allochtone 
stedelingen).
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In verschillende onderzoeken wordt geprobeerd te achterhalen of respondenten veel 
en goede vrienden hebben. In het avo (Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek) en 
de verschillende gezondheidsenquêtes komt dit vaak neer op vragen naar het gebruik 
maken van mantelzorgactiviteiten of de behoefte daaraan. De vragenlijst op grond 
waarvan de leefsituatie-index van het scp wordt bepaald (sli) bevat een afzonderlijk 
blok met vragen naar het hebben van vrienden bij wie je terecht kunt en met wie je goed 
kunt praten.
 Over rijkdom is in de meeste bestanden wel iets 
vinden in de vorm van de variabele ‘inkomen’ en 
in de vorm van bezittingen, zij het min of meer 
aangepast aan de huidige situatie. Zo wordt in de 
verkorte sli-vragenlijst gevraagd naar het bezit van 
dvd-spelers en pc’s, terwijl Aristoteles het heeft over 
hoogwaardige landerijen, slaven en levende have. 
Ook bevatten bijna alle bestanden op huishouden- 
of persoonsniveau gegevens over de kinderzegen, 
in groten getale, in de vorm van een variabele als 
‘omvang huishouden’. Meestal wordt deze alleen als 
achtergrondvariabele gebruikt, maar de verschil-
lende emancipatiestudies gaan wel expliciet in op de 
invloed ervan op het geluk, zij het meer vanuit het 
wel of geen kinderen hebben.
 Een gezegende ouderdom komt min of meer neer op 
het besef dat ouderdom met gebreken komt en dat 
hoe minder gebreken des te gelukkiger de betref-
fende persoon. In specifiek op ouderen gerichte 
onderzoeken als oii (Ouderen in instellingen) zijn gegevens te vinden over de gezond-
heidstoestand en de mate van belemmering, maar ook in de gezondheidsenquêtes en 
het avo wordt hierop ingegaan.
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Gezondheid heeft de eeuwen glansrijk doorstaan als belangrijke factor voor menselijk 
welbevinden. In de informatiebehoefte bij dit onderwerp wordt goed voorzien met de 
lange reeks gezondheidsenquêtes waarover het scp beschikt, terwijl ook in allerlei 
andere onderzoeken vragen over de gezondheid worden gesteld.
 De definitie van schoonheid is voor Aristoteles afhankelijk van de leeftijd. Voor jonge 
mannen is het een kwestie van goed zijn in sport, volwassen mannen moeten kunnen 
vechten in de oorlog (‘de aangename blik die hij biedt, is tegelijk vreeswekkend’) en 
oude mannen moeten opgewassen zijn tegen de onvermijdelijke lasten van die levens-
fase. Aristoteles richt deze nadere invulling expliciet alleen op mannen. Tegenwoordig 
komt schoonheid juist vooral in damesbladen aan de orde, waar blijkt dat het vermeend 
ontbreken ervan voor velen inderdaad een belangrijke ongeluksfactor is. Als zodanig is 
er in de scp-bestanden echter weinig over te vinden.
 Wat Aristoteles onder schoonheid verstaat, blijkt overigens sterk samen te hangen 
met de bestanddelen lichaamskracht ‘het vermogen iets anders naar believen te bewegen’ 
en postuur ‘juist zoveel langer, breder en dikker dan de meeste mensen, dat de overmaat 
zijn bewegingen niet vertraagt’. Het hoogste doel ervan is het winnen van de vijfkamp. 
Nu wordt in verschillende onderzoeken, zoals het tbo (Tijdbestedingsonderzoek) 
en het avo, de respondenten wel gevraagd of en hoeveel ze aan sportieve activiteiten 
deelnemen, maar niet of ze er goed in zijn, laat staan hoeveel medailles ze gewonnen 
hebben.

Over de bestanddelen goede naam en eer is in de databestanden niets te vinden en met de 
factor succes blijkt Aristoteles te bedoelen ‘dat je de goede dingen hebt of krijgt die het 
lot verschaft, zij het allemaal of de meeste of de belangrijkste’: je moet dus ook nog een 
beetje mazzel hebben.

In de opsomming van Aristoteles ontbreken enkele terreinen die wel worden meege-
nomen in de leefsituatie-index van het scp: wonen, mobiliteit, vrijetijdsactiviteiten en 
vakantie. Dat komt deels doordat Aristoteles zich met name tot de bovenlaag van de 
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Atheense bevolking richtte, mannen van stand zonder huisvestingsproblemen die hun 
tijd zelf konden indelen, deels misschien ook omdat zaken als vakantie en vrije tijd 
toch iets zijn van later tijd, van de industriële samenleving en van mensen in loondienst. 
Slaven kenden geen vakantie of vrijetijdsbesteding.
 De uiteindelijke conclusie is, even los van het probleem dat niet alle gegevens in één 
bestand zitten en daardoor voor een bepaalde respondent nooit allemaal tegelijk bekend 
zijn, dat Aristoteles verschillende bestanddelen van zijn definitie van geluk in een 
geluksindicator kan meenemen als hij scp-bestanden zou gebruiken. Deze bestanden 
blijken namelijk veel elementen te bevatten die meer dan tweeduizend jaar geleden al 
als onderdeel van eudaimonia werden gezien.
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	 	 	 	 Geluk	als	beweeg-reden
	 	 	 	 	Lucas	Harms	en	Vic	Veldheer

Het verplaatsen van a naar b wordt vaak gezien als een noodzakelijk kwaad om elders 
te geraken. Dat is echter niet altijd het geval. Soms is de verplaatsing ook een doel op 
zich, is de reis de bestemming, is de auto-mobiliteit de reden voor voldoening, bevredi-
ging en geluk. Mobiliteit als lust, in plaats van mobiliteit als must.
 Mensen vinden het leuk om zich te verplaatsen en het plezier dat ze daarvan hebben, 
is soms ook de enige reden om te reizen. Het zondagse ritje met de auto over dijken 
en door bossen is daarvan het meest sprekende voorbeeld. Maar ook avontuurlijke en 
verre vakanties, de zoektocht naar nieuwe horizonten en nieuwe ervaringen. Niet alleen 
aan de mobiliteit in de vrije tijd, maar ook aan het woon-werkverkeer ontleent men 
steeds meer een element van plezier en geluk. Voor nogal wat drukke mensen vormt die 
verplaatsing een moment van rust in de hectiek van de dag en fungeert het als nood- 
zakelijke buffer tussen werk en privé: een ‘pufmoment’ van gelukzaligheid.

In de literatuur zijn er talloze aanwijzingen te vinden voor het plezier als drijfveer voor 
het onderweg-zijn: 

‘I	undertake	(a	journey)	neither	to	return	from	it	nor	to	complete	it;	I	undertake	only	to	
move	about	while	I	like	moving.	And	I	walk	for	the	sake	of	walking.’	
Michel de Montaigne	(1�33-1��2)

‘For	my	part,	I	travel	not	to	go	anywhere,	but	to	go.	I	travel	for	travel’s	sake.’	
Robert Louis Stevenson
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‘Our	nature	consists	in	motion;	complete	rest	is	death…	I	have	discovered	that	all	the	
unhappiness	of	men	arises	from	one	single	fact,	that	they	cannot	stay	quietly	in	their	
own	chamber.’	
Blaise Pascal	(1�23-1��2)

‘Man’s	real	home	is	not	a	house,	but	the	road,	and…	life	itself	is	a	journey	to	be	walked	
on	foot.’
Bruce Chatwin	(1�40-1���)

Geciteerd	in:	Mokhtarian	et	al.	(2001)

Het ontlenen van plezier aan reizen blijkt uit onderzoek van de Amerikanen Ory en 
Mokhtarian (2005). In tabel 1 staan de antwoorden van tweeduizend Amerikanen die in 
de San Francisco Bay Area wonen op de vraag wat ze vinden van reizen. Opmerkelijk is 
dat de meesten er neutraal tegenover staan en geen uitgesproken mening hebben. Wat 
wel opvalt, is dat het reizen in de eigen tijd het meest wordt gewaardeerd. 
 In het verlengde hiervan hebben Larson en Lew (2005) een poging gedaan om de 
afzonderlijke waarde van de verplaatsingstijd in te schatten. Eén van de opmerkelijke 
resultaten was dat voor eenderde van de respondenten de recreatieve activiteit op de 
plaats van bestemming als zodanig ontoereikend was om de verplaatsing te rechtvaar-
digen. Het reizen zelf bleek uiteindelijk de reden te zijn om de andere activiteit te billij-
ken. Vermoedelijk is het in Nederland niet anders en dat blijkt ook uit recent onderzoek 
(Jorritsma et al. 2007 – avv-scp onderzoek mobiliteitsbeleving).
 Een groot deel van de Nederlanders vindt onderweg-zijn leuk, hoewel ook hier de 
groep mensen zonder een duidelijke opvatting het grootst is; maar dan nog is bijna 
twee vijfde het eens of zeer eens met de stelling dat onderweg-zijn leuk is. Nog geen 
tiende is het hier zeer mee oneens (tabel 2). Het tegendeel, dat het zonde van de tijd is, 
wordt onderschreven door een vijfde van de Nederlanders, meer dan de helft is het hier 
niet mee eens. 
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Tabel	1
Stellingen, scores op 1 – 5, in procenten (1 = zeer mee oneens, 5 = zeer mee eens), 2005

	 	zeer	negatief	 		neutraal	 zeer	positief
	 								(1)                   (2)                   (3)                   (4)                   (5)
	 	 	 	 	

korte-afstandsverplaatsingen	 	 	 	 	
	 overall	 1,1 13,1 56,1 26,5 3,2
		 doel	woon-werk	 9,1 31,2 38,3 18,7 2,7
		 school/studie	 4,7 21,5 55,2 16,7 1,9
		 vrije	tijd	 0,4 4,9 40,0 44,6 10,2

	 	 	 	 	

Bron:	Ory	and	Mokhtarian	200�

Een derde van de Nederlanders gaat graag een stukje omrijden, dus kiest niet per defini-
tie voor de snelste route. 
 Opvallend is verder dat vrouwen onderweg-zijn vaker zonde van de tijd vinden dan 
mannen, en dat men name ouderen onderweg-zijn als leuk betitelen; jongeren vinden 
het vaker zonde van de tijd (zie Jorritsma et al. 2007).

Tabel	2
Stellingen, scores op 1 – 5, in procenten (1 = zeer mee oneens, 5 = zeer mee eens), 2005

	 zeer	mee	oneens	 																																												zeer	mee	eens

         (1)                   (2)                   (3)                   (4)                   (5)
	 	 	 	 	

onderweg	zijn	vind	ik	leuk	 7,5 19,3 34,1 24,0 15,1
onderweg	zijn	is	zonde	van	de	tijd	 20,0 26,3 30,4 15,9 6,4
ik	rij	graag	een	stukje	om	als	de		 18,1 23,3 25,5 18,5 14,5

	 route	daardoor	mooier	wordt	 	 	 	

Bron:	Jorritsma	et	al.	2007
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Een de redenen waarom mensen plezier hebben in het zich-verplaatsen zit in het ver-
voermiddel dat wordt gebruikt. Lopen en fietsen doen mensen graag, bijna net zo graag 
als rijden met de auto.
 Over de populariteit van de auto valt veel te zeggen; we beperken ons tot het noe-
men van enkele kenmerken waarvan we weten dat die bij de bezitter van het voertuig 
een groot gevoel van gelukzaligheid veroorzaakt (zie voor een uitvoerig overzicht o.m. 
Diekstra en Kroon 1994). De auto vormt de belichaming van bewegingsvrijheid en 
ongebondenheid, van individueel genot, is vaak een luxe verlengstuk van de huiskamer, 
verschaft status aan de bestuurder, en geeft geborgenheid. 
 Een ontwikkeling die de status van de auto en de voorsprong op andere vervoer- 
middelen in sterke mate heeft bevestigd en versterkt, is de aanzienlijke verbetering van 
de uitrusting en kwaliteit van de vierwieler. Een vergelijking van de meest verkochte 
auto in 1975 met het vergelijkbare instapmodel in 2005 wijst uit dat de auto in dertig 
jaar tijd behoorlijk sneller, krachtiger, feller, veiliger, gevarieerder, luxueuzer, gemak-
kelijker, comfortabeler en electronischer is geworden (zie kader).
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Evolutie van Nederlands’ meest verkochte auto

Bijna	30	jaar	lang	is	de	Opel	Kadett	/	Astra	de	meest	verkochte	auto	van	Nederland	geweest.	
Hoe	heeft	deze	auto	zich	in	die	periode	ontwikkeld?

	

Een	vergelijkende	analyse	van	technische	gegevens	maakt	duidelijk	dat	de	huidige	modellen	
zwaarder	zijn	(+	3�%),	sneller	(	+	2�%),	krachtiger	(+100%	pk),	feller	(–3�%	0/100	km),	veiliger	
(abs/airbags),	gevarieerder	(van	3	naar	�	motorvarianten),	luxueuzer	(airconditioning),	gemak-
kelijker	(stuurbekrachtiging),	comfortabeler,	electronischer,	schoner	en	gestileerder	dan	de	
voorgangers	van	medio	jaren	zeventig.	

Bron:	Schnabel	200�

Hoewel ‘joy-riding’ als een overtreding wordt beschouwd, kan deze term ook letterlijk 
wordt opgevat: nog steeds vinden veel mensen autorijden om het autorijden leuk.
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	 	 	 	 Het	geluk	van	de	Marokkaanse	vrouw
	 	 	 	 	Ans	Merens

Mensen prijzen zich doorgaans gelukkig omdat ze gezond zijn, een partner hebben 
en een redelijk inkomen. Ook een leuke baan kan bijdragen aan het geluksgevoel 
(Veenhoven 2002). Het heeft er dus alle schijn van dat geluk hand in hand gaat met een 
goede maatschappelijke positie, waarbij overigens niet altijd duidelijk is wat nu oorzaak 
en gevolg is.
 Uit de Sociale atlas van vrouwen uit etnische minderheden (Keuzenkamp en Merens 2006) 
komt naar voren dat Turkse en Marokkaanse vrouwen de minst gunstige maatschap-
pelijke positie hebben in termen van opleiding, werk, inkomen, gezondheid en vrije-
tijdsparticipatie. Dat geldt zowel in vergelijking met de Turkse en Marokkaanse man-
nen als met de vrouwen uit de andere groepen. Surinaamse en Antilliaanse vrouwen 
staan er op deze terreinen beter voor. Autochtone vrouwen komen er van alle groepen 
vrouwen het beste van af.
 Maar wie van deze groepen is nu het gelukkigst? En loopt dit parallel met hun maat-
schappelijke positie? De enquête Leefsituatie Allochtone Stedelingen (LAS) laat zien dat 
autochtone vrouwen zich gelukkiger voelen dan allochtone vrouwen (zie tabel). Ver-
rassend is dat Marokkaanse vrouwen zich volgens eigen zeggen in een zelfde staat van 
geluk bevinden als Surinaamse en Antilliaanse vrouwen. Turkse vrouwen voelen zich 
het minst gelukkig.
 Bij de mannen tekent zich een vergelijkbare rangorde van geluk af, behalve dat de 
Marokkaanse mannen er hetzelfde voorstaan als de Turkse mannen. Vergelijken we de 
vrouwen met de mannen dan valt op dat Marokkaanse vrouwen gelukkiger zijn dan de 
mannen, terwijl door de bank genomen vrouwen zich iets ongelukkiger voelen dan de 
mannen, of ongeveer even gelukkig (autochtonen).
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	Ervaren geluk, stedelingena  van 15-64 jaar, naar herkomst en geslacht 

	 vrouwen	 mannen

	 Turken	 2,30 2,16
	 Marokkanen	 2,10 2,17
	 Surinamers	 2,12 2,05
	 Antillianen	 2,13 2,06
	 autochtone	stedelingen	 1,86 1,85
	
	 allen	 2,11 2,07

a					De	las-enquête	is	afgenomen	onder	inwoners	van	de	�0	grootste	gemeenten	in	Nederland.	Omdat	een	
groot	deel	(7�-7�%)	van	de	Turken,	Marokkanen,	Surinamers	en	Antillianen	in	die	gemeenten	woont,	zijn	
de	las-gegevens	over	hen	redelijk	representatief	voor	Nederland.		De	autochtone	las-respondenten	zijn	
echter	niet	representatief	voor	heel	Nederland	omdat	slechts	3�%	van	de	autochtone	bevolking	in	deze	�0	
gemeenten	woont.
Bron:	scp (las’04/’0�)

In grote lijnen blijken geluk en maatschappelijke positie inderdaad vaak samen te gaan. 
De Marokkaanse vrouwen zijn dan de uitzondering die de regel bevestigen. Hoe valt nu 
hun relatieve geluk te verklaren? Op tal van terreinen staan zij er immers even ongun-
stig voor als Turkse vrouwen, maar toch ervaren zij meer geluk.1 
 De Turkse en Marokkaanse bevolkingsgroepen vertonen veel overeenkomsten; ze 
wonen ongeveer even lang in Nederland en hun opleidingsniveau en arbeidsdeelname 
zijn vergelijkbaar. Daarnaast zijn er ook enkele verschillen aan te wijzen die misschien 
wat meer licht werpen op het relatieve geluk van Marokkaanse vrouwen. Zo vinden 
meer Marokkaanse dan Turkse vrouwen dat hun gezondheid goed is (59% tegenover 
50%). Gezondheid blijkt gelijk op te gaan met geluk. Hoe beter de gezondheid, des te 
groter het geluksgevoel. Deze uitkomst geldt voor vrouwen en mannen, allochtonen en 
autochtonen.

gemiddelde	scores,	
1	=	zeer	gelukkig,	
�	=	zeer	ongelukkig



3�							Veel	geluk		in	2007

Kijken we naar de gezinssituatie dan blijkt dat het merendeel van de Marokkaanse en 
Turkse vrouwen samen met echtgenoot en kind(eren) onder een dak wonen. Marok-
kaanse vrouwen doen dit nòg vaker dan Turkse vrouwen. Omgekeerd leven Turkse vrou-
wen vaker alleen met hun man en zonder kinderen; ze hebben even vaak kinderen maar 
er zijn er meer inmiddels de deur uit. De las-gegevens laten zien dat juist de groep met 
partner maar zonder kinderen iets gelukkiger is dan mensen met partner én kinderen. 
Dat strookt met de conclusie van Veenhoven dat het krijgen van kinderen, anders dan 
vaak wordt gedacht, per saldo tot iets minder geluk leidt (Van Buuren 2006). Daarom 
zou het meer voor de hand liggen dat Marokkaanse vrouwen zich wat ongelukkiger 
moeten voelen dan Turkse vrouwen, maar het tegendeel is waar.
 Een ander punt waarop Marokkaanse en Turkse vrouwen verschillen, is dat de 
eersten vaker voorstander zijn (35% tegenover 26%) van een meer gelijke taakverdeling 
tussen mannen en vrouwen (Keuzenkamp en Merens 2006: 273). Dit gaat echter niet 
automatisch samen met meer geluksgevoelens. Antilliaanse en autochtone vrouwen 
zijn wel gelukkiger naarmate ze geëmancipeerder denken. Maar Marokkaanse vrouwen 
met geëmancipeerde opvattingen blijken noch gelukkig, noch ongelukkig. En voor het 
geluk van Turkse en Surinaamse vrouwen maakt het helemaal niet uit hoe ze in dat op-
zicht denken. Deze uitkomsten zijn minder vreemd wanneer we bedenken dat het lang 
niet altijd lukt om een gewenste, gelijke taakverdeling voor elkaar te krijgen (Baaijens 
2005). Partners kunnen er immers verschillend over denken. En sommige werkgevers 
peinzen er niet over om hun werknemers in deeltijd te laten werken. Zulke frustraties 
dragen uiteraard niet echt bij aan een gevoel van geluk. 
 Wat vormt nu de sleutel tot geluk? Nadere analyse leert dat voor allochtone en autoch-
tone vrouwen (en mannen trouwens ook) een goede gezondheid verreweg het belangrijk-
ste is om zich gelukkig te voelen. Andere belangrijke levensdoelen, zoals het hebben van 
een partner of een baan, blijken er veel minder toe te doen. Dat Marokkaanse vrouwen 
zich ondanks een vergelijkbare maatschappelijke positie gelukkiger voelen dan Turkse 
vrouwen heeft dus vooral te maken met hun betere gezondheid. Hetzelfde geldt voor de 
autochtone vrouwen die zich (nog) gelukkiger voelen dan allochtone vrouwen. 
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Met deze uitkomsten heeft het beleid dat er op gericht is mensen gezonder te laten leven 
er een extra argument bij. Je wordt er niet alleen gezonder, maar ook nog gelukkiger van! 

Noot
1	 Het	is	denkbaar	dat	daarnaast	verschillen	in	geluk	tussen	diverse	(herkomst)groeperingen	een	cultu-

reel	bepaalde	achtergrond	hebben	doordat	het	begrip	geluk	in	verschillende	(herkomst)landen	niet	
eenzelfde	betekenis	hoeft	te	hebben.	Uit	internationaal	onderzoek	blijkt	echter	dat	migranten	al	snel	
de	‘stemming’	van	het	ontvangende	land	overnemen	(Veenhoven	1��4).
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	 	 	 	 Gelukkig	in	het	verzorgings-	en	verpleeghuis:	kan	dat?
	 	 	 	 	Mirjam	de	Klerk

Vrijwel iedereen is het erover eens: stel dat je oud en hulpbehoevend bent, dan is een ver-
zorgingshuis of, erger nog, een verpleeghuis de laatste plek waar je zou willen wonen.
Maar stel dat het nu echt niet anders kan, omdat de lichamelijke of geestelijke beperkin-
gen te ernstig zijn om zelfstandig te kunnen blijven wonen, hoe erg is het verpleeghuis 
dan? Zijn alle tehuisbewoners nu echt vreselijk ongelukkig?
 Nee, integendeel, ook in een tehuis is een groot deel (erg) gelukkig: van de 
verzorgingshuisbewoners is dit zelfs de meerderheid (63%), bij de verpleeghuisbewo-
ners toch ook nog bijna de helft (49%), zo blijkt uit de figuur. Ongeveer een op de acht 
verzorgingshuisbewoners en een op de vier verpleeghuisbewoners zegt ongelukkig of 
‘niet zo gelukkig’ te zijn. Overigens is de vraag of men zich gelukkig voelt wel alleen 
gesteld aan bewoners die zelf de vraag (nog) konden beantwoorden, dus bijvoorbeeld 
niet aan bewoners met psychogeriatrische klachten, zoals dementie. Over hun gevoelens 
weten we dus niets, maar helaas blijven die ook voor hun familieleden en verzorgers 
vaak onduidelijk.

Dat tehuisbewoners zich gelukkig kunnen voelen in een tehuis lijkt voor een buiten-
staander onwaarschijnlijk. Het wordt toch wat begrijpelijker wanneer we er rekening 
mee houden dat oudere, verzorgingsbehoeftige mensen een ander referentiekader heb-
ben dan een gemiddelde volwassene. Beter gezegd: de aard van de vergelijking is wel 
dezelfde, maar de vergelijkingsgrondslag is anders. Mensen vergelijken zich altijd met 
vergelijkbare anderen en dat levert als je hoogbejaard bent een heel andere uitkomst 
op dan wanneer je een jongere volwassene bent. Tehuisbewoners zullen zich ook niet 
met jongeren vergelijken, maar met bewoners die er slechter aan toe zijn dan zijzelf, of 
met hun eigen situatie toen zij nog zelfstandig woonden, maar vereenzaamden of bang 
waren dat hen iets zou overkomen. Angst dat er iets zal gebeuren en dat er dan niemand 
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Mate waarin tehuisbewoners (55-plussers) zich gelukkig voelen, naar type tehuis, 2004 
(verticaal	gepercenteerd)

Bron:	scp (oii’04)

in de buurt is, maar ook eenzaamheid zijn, naast een slechte gezondheid, extra argu-
menten voor ouderen zich te laten opnemen (De Klerk 2005). Voor mensen die in de 
laatste jaren dat zij nog zelfstandig woonden erg onzeker of eenzaam waren, kan een 
tehuis ook veiligheid en geborgenheid bieden. 
 Dat mensen hun maatstaven aanpassen aan veranderde omstandigheden blijkt ove- 
rigens ook bij de beoordeling van de eigen gezondheid: ook dat oordeel stelt men bij, 
bijvoorbeeld in overeenstemming met het gezondheidsniveau van leeftijdsgenoten 
(Von Faber 2002).
 Waarschijnlijk speelt ook de acceptatie van de situatie een rol, het aanvaarden dat er 
echt geen andere mogelijkheid meer was. Een groot deel van de bewoners die aangeven 
dat ze zich niet gelukkig voelen, antwoordt op de vraag hoe goed men zich aan het leven 
in het tehuis heeft kunnen aanpassen: ‘Ik vrees dat dit voor mij nooit zal wennen.’ Met 
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andere woorden: zij geven zelf aan dat aanpassing niet meer lukt en dus ook dat zij geen 
vrede hebben met de situatie waarin zij zich bevinden.

Er zijn ook andere redenen waarom mensen al dan niet gelukkig zijn in een tehuis. 
De lichamelijke beperkingen leiden nogal eens tot het gevoel ongelukkig te zijn. Zo 
zijn degenen met ernstige lichamelijke beperkingen vaker niet zo gelukkig of ronduit 
ongelukkig (17%) dan degenen met relatief lichte beperkingen (4%). Bewoners tussen 
de 55 en 75 jaar voelen zich vaker niet zo gelukkig (22%) dan 90-plussers (10%), maar 
dit verschil is niet statistisch significant. 90-plussers zullen er eerder in berusten dat er 
geen andere optie is, omdat ze weten dat de meeste 90-plussers in een tehuis wonen. De 
55-75-jarigen hebben het daar moeilijker mee omdat hun leeftijdsgenoten meestal wel 
zelfstandig wonen. Degenen die met hun partner in een tehuis wonen, lijken gemiddeld 
minder vaak ongelukkig dan degenen die geen partner hebben, die weer iets minder 
vaak ongelukkig lijken dan degenen die wel een partner hebben, maar daar niet mee 
samenwonen. Het aantal tehuisbewoners met een partner is overigens erg klein, dus de 
verschillen worden niet snel ook statistisch significant.

Een factor die nog sterker dan de ernst van de beperkingen samenhangt met zich-
ongelukkig-voelen, is de kwaliteit van de zorg die tehuizen bieden. Zo zijn degenen 
die vinden dat ze voldoende privacy hebben, degenen die zelf kunnen bepalen wanneer 
ze naar het toilet gaan en degenen die vinden dat de verzorging niet gehaast gebeurt 
gemiddeld genomen veel minder vaak ongelukkig dan degenen die dit niet vinden. 
Dit verklaart ook voor een belangrijk deel het in de figuur getoonde verschil tussen 
bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen: in verzorgingshuizen hebben bewoners 
immers een eigen kamer, en dus meer privacy dan de verpleeghuisbewoners, waar nog 
steeds een aanzienlijk deel (ruim 18.000 bewoners op 1 januari 2005) in drie- of meer-
persoonskamers woont (cbz 2005). Ook komen de zogenoemde ‘toiletrondes’, waarbij 
personeel bewoners op vaste tijden naar het toilet helpt, veel vaker voor in verpleeg-
huizen dan in verzorgingshuizen (De Klerk 2005). 
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Als statistisch rekening wordt gehouden met deze verschillen in kwaliteit van de ver-
zorging, dan blijkt het eerder gevonden verschil tussen degenen met lichte en ernstige 
beperkingen niet langer significant. Het is dus vooral de kwaliteit van de verzorging die 
een rol speelt. Dat vooral degenen met ernstige beperkingen zich minder vaak gelukkig 
voelen, komt doordat zij meer afhankelijk zijn van de geboden hulp, bijvoorbeeld bij de 
toiletgang. Ook uit eerder onderzoek onder somatische verpleeghuisbewoners blijkt 
dat een gebrek aan autonomie leidt tot een verlaging van hun kwaliteit van leven (Taes 
en Van Campen 1996).
 De meeste tehuisbewoners zijn gelukkig: zij hebben zich aangepast aan het wonen 
in een tehuis en beseffen dat zelfstandig wonen voor hen echt geen optie meer is. Als 
tehuisbewoners echt ongelukkig zijn, dan hangt dat samen met heel fundamentele 
zaken als geen ruimte hebben om je te kunnen terugtrekken en niet meer zelf naar het 
toilet toe kunnen. 
 Hoe bij te dragen aan tevredenheid en vergroting van het geluk van deze bewoners? 
Het ingezette beleid om de meerpersoonskamers in verpleeghuizen om te bouwen tot 
een- of tweepersoonskamers helpt. Het afschaffen van toiletrondes zullen tehuizen zelf 
moeten organiseren. Het feit dat in lang niet alle verpleeghuizen bewoners alleen op 
vaste tijden naar het toilet kunnen bewijst dat dat kan. 
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	 	 	 	 Gelukkig	op	de	bso?
	 	 	 	 	Laila	Faulk	en	Rob	Gilsing

‘Het	stukje	vertrouwen	maakt	het	toch	wel	moeilijk.	Door	de	negatieve	dingen	die	in	
het	nieuws	zijn	verschenen	en	de	slechte	verhalen	die	je	over	kinderopvang	hoort,	is	
het	toch	lastig.	Dan	heb	je	zoiets	van:	wat	moet	ik	ervan	denken?’

Niet alle ouders zijn even gelukkig met de buitenschoolse opvang (bso). In ieder geval 
maakt het overgrote deel van de ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd geen 
gebruik van de bso. Slechts 6% van deze kinderen gaat na school naar de bso (Cloïn en 
Hermans 2006: 125). Tweederde van de moeders oordeelt negatief over de bso als een 
voorziening om arbeid en zorg te combineren (Portegijs et al. 2006). Ouders zijn over de 
bso ook kritischer dan over de kinderdagopvang (Jongsma en Luiten 2006: 31-32). Van 
de moeders die geen gebruik maken van de bso zegt 60% haar kind niet aan de bso toe 
te vertrouwen.1 

‘Mijn	dochter	gaat	vier	dagen	per	week	naar	de	bso:	Maandag,	dinsdag,	donderdag	
en	vrijdag.	Ik	vind	het	een	prettig	idee	dat	er	grote	flexibiliteit	is,	met	name	ook	in	de	
schoolvakanties.	En	dat	er	constant	opvang	is	van	dezelfde	leidsters.’

Tegelijkertijd tonen gebruikers zich in het algemeen wel gelukkig met de bso. Van de 
moeders die werken en bso gebruiken, ziet 95% de bso als een ideale of goede mogelijk-
heid om de zorg over hun kinderen aan toe te vertrouwen – tegen 20% van de moeders 
die geen bso gebruiken.2 
 In deze bijdrage gaan we in op deze schijnbare tegenstelling: gebruikers zijn geluk-
kig met de bso, niet-gebruikers niet. Betekent dat eenvoudigweg dat ouders handelen 
overeenkomstig hun preferenties? Of zeggen de gebruikers gelukkig te zijn om hun 
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zogenoemde cognitieve dissonantie weg te nemen, om hun attitude in overeenstem-
ming te brengen met hun gedrag? Of is het wellicht zo dat het oordeel van niet-gebrui-
kers is gestoeld op onbekendheid met de bso, of een niet op ervaring gebaseerd imago? 
Op basis van twee recent verrichte kwalitatieve onderzoeken zullen we proberen tot een 
antwoord op deze vragen te komen (Faulk 2006; Gilsing 2007). 

Gelukkige	gebruikers?
Wat maakt dat gebruikers zo tevreden zijn met de bso? De tevredenheid van de ouders 
die voor een bepaalde bso hebben gekozen, lijkt tweeledig te zijn. Enerzijds is er de 
tevredenheid van ouders over de mogelijkheid die het bso-gebruik hen biedt arbeid en 
zorg te combineren – denk aan zaken als ruime openingstijden en flexibele afname van 
dagen. Anderzijds is er de tevredenheid die ouders putten uit het feit dat hun kinderen 
gelukkig zijn op de bso. Op dit laatste punt gaan we hier verder in. Immers, ouders blijken 
het geluk van hun kinderen als het er op aankomt het allerbelangrijkst te vinden.

‘Je	kunt	een	fantastische	bso	hebben,	waar	je	helemaal	achter	staat.	Maar	als	het	
kind	daar	met	tegenzin	heen	gaat...	Wat	heb	je	daar	dan	aan?’

‘Je	moet	eigenlijk	zo	kijken:	eigenlijk	zou	je	kind	er	in	principe	vijf	dagen	per	week	
happy	moeten	kunnen	zijn.	We	kunnen	er	als	ouders	wel	van	alles	van	vinden,	maar	
daar	gaat	het	wel	om.’

Hoe gelukkig zijn de kinderen dan op de bso? Zowel ouders alsook kinderen zelf geven 
aan dat zij het naar hun zin hebben op de bso. Kinderen, zowel zij die wel als die niet 
naar de bso gaan, vinden niet dat bso-kinderen zielig gevonden hoeven te worden 
omdat ze naar de bso ‘moeten’. Wel zeggen oudere kinderen die naar de bso gaan dat 
de verveling wel eens toeslaat. Maar, zo zeggen de ouders én kinderen ter relativering, 
thuis vervelen ze zich ook, soms zelfs meer.
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‘Je	verveelt	je	wel	soms.	Maar	op	de	bso	verveel	je	je	minder	dan	thuis.	Hier	kan	je	
allemaal	dingen	doen,	maar	thuis	zit	je	de	hele	dag	achter	de	computer	en	dan	is	er	
ook	niemand	om	mee	te	spelen.	Anders	zit	je	alleen	thuis	en	weet	je	ook	niet	wat	je	
moet	doen.	Ja,	je	kunt	wel	tegen	jezelf	praten	maar	dat	is	ook	niet	zo	leuk.’

Ouders vinden de bso belangrijk voor het welzijn van hun kinderen. Kinderen kunnen 
er met elkaar spelen en zij kunnen er van elkaar leren. In het bijzonder ouders van al-
lochtone afkomst vinden een bso met kinderen van verschillende etnische afkomst een 
groot voordeel. 
 Het welbevinden van kinderen, en daarmee van hun ouders, wordt mede bepaald 
door de inrichting en organisatie van de bso. Denk aan arrangementen die de bso aan-
biedt in samenwerking met sportclubs of muziekscholen, maar ook aan meer spora-
dische uitjes – naar speeltuin of kinderboerderij – of aan diverse activiteiten op de bso 
zelf. Ook de vrijheid die kinderen hebben om vriendjes en vriendinnetjes mee te nemen 
naar de bso, of om zelf af en toe bij iemand te gaan spelen verhogen het geluk van de 
kinderen.
 Van fundamenteel belang blijkt voor bso-ouders het vertrouwen in de kwaliteit 
van de bso. Die kwaliteit komt voor hen tot uiting in verschillende zaken. Bovenaan 
staat de kwaliteit van de leid(st)ers. Ouders spreken hier enerzijds over gediplomeerde 
leid(st)ers, vakbekwaamheid en een pedagogische visie, maar anderzijds – en van haast 
even groot belang – over mensen met liefde voor hun werk die oog hebben voor de indi-
viduele kinderen in de groep.

‘Ze	doen	van	alles	met	de	kinderen.	Ze	doen	spelletjes,	ze	knutselen,	gaan	dagjes	
weg.	De	kinderen	krijgen	aandacht.	Ja,	wat	dat	betreft,	is	het	allemaal	prima.	Maar	
ook	als	je	vragen	hebt,	als	je	ergens	mee	zit.	Daar	hebben	de	leidsters	dan	ook	tijd	
voor.	Of	als	zij	merken	dat	mijn	dochter	eens	een	dag	stil	is,	of	een	beetje	ziek	dan	
geven	ze	dat	ook	door.’	
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De kwaliteit van de ruimte zelf speelt eveneens een rol in de tevredenheid van de ouders. 
Veiligheid, geborgenheid en kleinschaligheid zijn hierbij sleutelwoorden. De voorkeur 
wordt gegeven aan een bso met voldoende ruimte binnen én buiten, waar de kinderen 
kunnen spelen, maar zich ook rustig kunnen terugtrekken. Bovendien hechten ouders 
waarde aan een kleine afstand tussen de school en bso, mits voor de kinderen het ver-
schil tussen beide duidelijk zichtbaar is. 

Wantrouwende	niet-gebruikers
Waar we zien dat gebruikers van bso dus een zeker basaal vertrouwen hebben in de bso, 
ontbreekt dit bij veel niet-gebruikers. Deze ouders kiezen er eerder voor hun werktijden 
aan te passen of informele opvang te regelen dan dat zij gebruikmaken van de bso. 
Daarvoor worden twee belangrijke redenen genoemd, die een spiegeling zijn van de 
redenen voor de positieve gevoelens bij gebruikers. Naast de geringe flexibiliteit van 
de bso, die ouders in problemen brengt omdat de openingsuren van de bso niet goed 
aansluiten op hun werktijden, is dat toch ook de geringe kwaliteit van de bso.

‘Wij	hebben	een	oppas	aan	huis	voor	de	kinderen	die	schoolgaand	zijn.	De	kleintjes	
gaan	naar	een	kinderdagverblijf.	We	hebben	ooit	wel	bso	gehad	tijdens	mijn	
opleiding	tot	leerkracht,	maar	dat	beviel	niet	heel	goed.	Ze	waren	totaal	niet	flexibel.	
[…]	En	de	kwaliteit	van	de	leiding	vind	ik	maar	povertjes.	[…]	En	ik	vind	het	een	heel	
vol	programma	voor	kinderen.	Helemaal	voor	degene	die	ook	overblijven,	en	dat	
doen	ze	meestal	als	ze	ook	naar	de	bso	gaan.	Dan	zien	ze	al	die	overblijf juf	en	dan	

’s	middags	naar	de	bso	en	al	die	dingen	daar.	Dan	is	het	echt	een	lange,	drukke	dag.’	

Een kleine minderheid van niet-gebruikers heeft zelf ervaring op de bso, die een reden 
vormde om te stoppen met bso. Gezien de eerder aangehaalde tevredenheid onder 
veruit de meeste bso-ouders vormen deze ontevreden ouders een uitzondering. De 
negatieve houdingen ten opzichte van de bso zijn echter lang niet altijd gebaseerd op 
eigen ervaring. Niet zelden gaat het ook om ‘van horen zeggen’. 
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‘Ik	maak	geen	gebruik	van	de	naschoolse	opvang.	Ik	werk	twee	ochtenden	in	de	week	
en	dat	is	altijd	binnen	schooltijd.	Als	de	kinderen	ziek	zijn	of	vakantie	hebben,	kan	
ik	het	altijd	zo	regelen	dat	beide	partijen	tevreden	zijn.	[…]	Ik	heb	bso	wel	een	tijdje	
overwogen	toen	ik	drie	ochtenden	werkte,	maar	je	hoort	zoveel	verhalen.’

Deze ouders gaan af op geluiden in hun omgeving. Hun oordeel is vaak niet gebaseerd 
op informatie uit de eerste hand, wat kan leiden tot een vertekend beeld. Bij weer an-
dere ouders heeft het imago van de bso een rol gespeeld.

‘Voor	mijn	eigen	kinderen	had	ik	de	bso	nooit	overwogen.	Maar	nu	zie	ik	het	dus,	
omdat	ik	op	de	bso	werk.	En	ik	zie	dat	kinderen	er	met	plezier	zijn	en	dat	verbaast	me	
eerlijk	gezegd	wel.	Ze	komen	ook	met	plezier	binnen	en	ze	staan	niet	bij	de	deur	met	
hun	jas	aan	als	de	ouder	komt.	En	dat	had	ik	van	tevoren	nooit	gedacht.	[…]	In	mijn	
geval	ligt	dat	aan	vooroordelen.	Ik	had	er	een	heel	ander	idee	bij.’

Dit vertekende beeld komt ook duidelijk tot uiting in het idee dat ouders hebben over 
de kosten van bso. Vooral allochtone ouders blijken deze kosten vaak veel hoger in te 
schatten dan ze in werkelijkheid zijn. In weer andere gevallen blijkt de bso ook hele-
maal niet bekend te zijn bij ouders. In die gevallen is de bso dan ook nooit een optie 
geweest voor het combineren van arbeid en zorg. 

‘Ik	heb	één	zoontje.	Die	zit	niet	bij	de	bso.	[…]	Ik	ben	afwisselend	thuis	en	dan	weer	
werkend.	Nu	gaat	hij	ook	wel	eens	bij	een	vriendje	spelen.	Ik	weet	niet	of	de	bso	wel	
iets	is.	Ik	ken	het	eigenlijk	ook	helemaal	niet.’

Het imago van de bso kan niet los worden gezien van de in Nederland bestaande opvat-
tingen over het uitbesteden van de zorg voor kinderen. In het bijzonder bij allochtone 
ouders blijkt dat zij in hun omgeving geconfronteerd worden met negatieve geluiden 
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over de bso. De bso is zielig voor kinderen en biedt geen veilige thuisomgeving, hetgeen 
impliciet een oordeel inhoudt over de kwaliteit van de bso. 

 
‘De	bso	past	gewoon	niet	binnen	ons	referentiekader.	Ik	heb	het	meegemaakt	dat	
mijn	kind	in	zijn	klas	de	enige	was.	Mensen	hebben	wel	allerlei	ideeën	over	bso,	
zonder	dat	ze	er	ooit	één	voet	hebben	gezet.	Het	wordt	meteen	gemoraliseerd,	dit	
is	goed,	dit	is	slecht,	maar	er	wordt	niet	gevraagd:	“Hoe	werkt	het,	wat	is	het?”	Dat	
stoort	mij	enorm.’

‘Ik	denk	altijd	bij	mensen	die	commentaar	leveren:	“Je	hebt	nooit	gezien	hoe	het	er	
hier	aan	toe	gaat.”’

Gelukkige	gebruikers	en	een	negatief	imago
In deze bijdrage stelden wij ons onder meer de vraag of er bij bso-ouders sprake is van 
cognitieve dissonantie. Wijken hun ervaringen met de bso af van hun oordeel of van 
hun gedrag? Onze onderzoeksgegevens ondersteunen een dergelijke conclusie niet. 
Ouders zijn gelukkig met de bso, vooral omdat hun kinderen er met plezier heen gaan.
Een tweede vraag die wij ons stelden, betrof het negatieve oordeel van niet-gebruikers. 
Vaak blijkt hun oordeel niet gestoeld te zijn op eigen ervaring. Bij een aantal van deze 
ouders is er sprake van onbekendheid met de bso, bij anderen lijkt de negatieve beeld-
vorming rondom de bso een rol te spelen. Dit is niet los te zien van de Nederlandse 
context, waarin de uitbesteding van zorg, zeker voor schoolgaande kinderen, niet 
als vanzelfsprekend wordt gezien. Maar ook het imago van de bso is een belangrijke 
reden voor deze negatieve houding. Een campagne om dat imago te verbeteren lijkt 
een belangrijk instrument om het gebruik van de bso te stimuleren. Dat bso-kinderen 
niet meer of minder gelukkig zijn dan kinderen die niet naar de bso gaan, zou daarin 
centraal moeten staan. 
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‘Als	je	de	bso	aantrekkelijker	wilt	maken	voor	meer	ouders,	moet	je	een	
cultuurverandering	teweegbrengen	en	de	vooroordelen	wegnemen.	Het	kan	mij	
niet	schelen	wat	anderen	over	mij	denken,	maar	als	je	méér	ouders	gebruik	wil	laten	
maken	van	bso,	zal	je	ze	eerst	anders	moeten	laten	denken.’	

Noten
1	 	Cijfers	afkomstig	uit gko’04.	Het	gaat	om	moeders	met	kinderen	in	de	basisschoolleeftijd	die	zeggen	

hun	kinderen	zeker	of	liever	niet	aan	een	instelling	voor	bso	toe	te	vertrouwen.
2	 	Cijfers	afkomstig	uit	gko’04.
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	 	 	 	 Een	gelukkige	combinatie	
	 	 	 	 	Mariëlle	Cloïn	en	Charlotte	Wennekers

Nog niet zo lang geleden was een gangbare veronderstelling dat mensen het gelukkigst 
zijn wanneer zij met hun partner de taken zodanig verdelen dat de één zich specia-
liseert in betaalde arbeid, en de ander in onbetaalde (zorg)arbeid (Becker 1981). De 
veranderde tijdsbesteding van de Nederlandse bevolking, de veranderde samenstelling 
van huishoudens en het toegenomen aandeel taakcombineerders (Cloïn en Hermans 
2006) roept de vraag op in hoeverre de ‘specialisten’ nog steeds gelukkiger zijn, of dat 
tegenwoordig juist de combinatie gelukkig maakt. In deze bijdrage presenteren we een 
ranglijst van meest en minst gelukkige taakcombinaties. Zijn de ‘specialisten’ die zich 
geheel toeleggen op ofwel betaald werk ofwel zorg gelukkiger dan de taakcombineer-
ders, en vinden we hierbij verschillen tussen mannen en vrouwen? We maken onder-
scheid tussen mensen met of zonder partner, en mensen met of zonder (thuiswonende) 
kinderen tot 15 jaar .1 Ook kijken we naar hoeveel er gewerkt wordt. Omdat sommige 
combinaties (zoals alleenstaande vaders, en ‘rolomdraaiers’ 2 met kinderen) erg zeld-
zaam zijn, ontbreken ze in de ranglijst. Voor mannen (tabel 1) en vrouwen (tabel 2) is 
een aparte ranglijst opgesteld.
 De eerste en meest algemene bevinding luidt: de meeste mensen zijn gelukkig! Maar 
verschillen zijn er wel. Vrouwen scoren gemiddeld wat hoger op geluk dan mannen, 
en rapporteren ook vaker dat ze ‘erg gelukkig’ zijn. Wat verreweg het meeste opvalt, is 
dat het hebben van een partner gelukkig maakt. De ‘happy single’ legt het duidelijk af 
tegen het ‘happy couple’. Dit geldt zowel voor mannen als vrouwen. Dit is in lijn met 
eerder onderzoek waaruit bovendien blijkt dat ook jongvolwassen alleenstaanden niet 
zo gelukkig zijn als leeftijdsgenoten met een vriend of vriendin (Soons 2005). Voor 
alleenstaanden in het algemeen geldt dat het hebben van een baan in belangrijke mate 
bijdraagt aan levensgeluk: hoe meer men werkt, hoe gelukkiger men is. De hekkenslui-
ters zijn dan ook de niet-werkende alleenstaanden. Verder valt op dat de voltijds werkende 
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alleenstaande vrouw gemiddeld gelukkiger is dan haar mannelijke tegenhanger. Zo- 
als gezegd zijn mannen met een partner beduidend gelukkiger zijn dan mannen zonder 
partner. Daarnaast is het voor het geluk van de man van groot belang dat hij (een sub-
stantieel aantal uren) werkt. Het maakt hem weinig uit of de partner ook werkt. Echter, 
wanneer de rollen zijn omgedraaid (hij werkt niet, zij wel), scoort de man beduidend 
lager op geluk. Kortom: een gelukkige man heeft een vrouw en een baan! Daarnaast 
lijkt ook het hebben van kinderen bij te dragen aan het levensgeluk van de man, hoewel 
minder overtuigend dan werk en vrouw dat doen. Alleenstaande mannen scoren hoger 
op geluk naarmate ze meer uren werken. Niet-werkende alleenstaande mannen zijn ver-
reweg het minst gelukkig.

Wat bij de vrouwen opvalt, is dat de fulltime werkende moeders met een werkende 
partner het gelukkigst zijn, en ook het vaakst erg gelukkig. Dit is opmerkelijk omdat er 
vaak wordt gewezen op de problemen die vrouwen hebben met de combinatie van werk 
en zorg. Juist bij voltijd werkende moeders zou je dergelijke problemen verwachten, 
aangezien zij bij uitstek verschillende taken moeten zien te combineren. Ook al gaat het 
in tabel 2 om een kleine groep (n = 21), ander onderzoek laat eveneens zien dat voltijd 
werkende moeders vaak erg tevreden zijn over hun situatie (Keuzekamp en Faulk 2006). 
Bovendien staan de voltijdwerkende moeders niet alleen, want de tweede plaats wordt 
ingenomen door moeders met een grote deeltijdbaan en een werkende partner. Kortom: 
een partner (met name een werkende partner) en een omvangrijke eigen werkweek 
maakt ook de vrouw gelukkig! Net als bij mannen zijn kinderen minder duidelijk van 
invloed op geluk.
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Tabel	1
Geluk naar huishoudenstype, kind(eren) a en betaald werk b, mannen van 20 tot 65 jaar, 2004 
(% (erg) gelukkig)

					
a			 Met	kind	=	één	of	meer	kind(eren)	B1�	jaar.	Zonder	kind	=	geen	kind(eren)	B1�	jaar	of	geen	(thuiswonende)
		 kinderen	(meer).
b			 Kleine	deeltijdbaan	=	1-11	uur	per	week;	grote	deeltijdbaan	=	12-34	uur	per	week;	voltijd	=	3�	uur	of	meer
		 per	week.
c			 Percentage	respondenten	dat	de	vraag	‘in	welke	mate	voelt	u	zich	een	gelukkig	mens?’	met	‘erg	gelukkig’	
	 of	‘gelukkig’	beantwoordde.	Deze	antwoordcategorieën	tellen	samen	met	‘niet	gelukkig,	niet	ongeluk-
	 kig’,	‘niet	zo	gelukkig’	en	‘ongelukkig’	op	tot	100%.
d			 Kleine	of	grote	deeltijdbaan.
Bron:	scp	(cv’04)

rang	 	 %	gelukkig	of	erg	gelukkig	c	
lijst	 combinatie	 (tussen	haakjes	‘erg	gelukkig’)						N

 1	 paar	zonder	kind,	man	grote	deeltijdbaan	&	vrouw	werkt	 92  (16) 25
	 2	 paar	met	kind,	man	voltijdbaan	&	vrouw	werkt	 91  (14) 127
 3	 paar	zonder	kind,	man	voltijdbaan	&	vrouw	werkt	niet	 90  (15) 48
	 4	 paar	met	kind,	man	voltijdbaan,	vrouw	werkt	niet	 88  (15) 74
	 5	 paar	met	kind,	man	grote	deeltijdbaan	&	vrouw	werkt	 88  (6) 16
	 6	 paar	zonder	kind,	man	voltijdbaan	&	vrouw	werkt	 84  (16) 129
	 7	 paar	zonder	kind,	man	werkt	niet	&	vrouw	werkt	niet	 84  (10) 49
 8	 alleenstaande	man,	voltijdbaan	 76  (7) 107
	 9	 rolomdraaiers	zonder	kind,	man	werkt	niet	&	vrouw	werkt		 69  (14) 29
	10	 alleenstaande	man,	deeltijdbaan	d	 69  (12) 26
 11	 alleenstaande	man,	werkt	niet	 45  (8) 66
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Tabel	2
Geluk naar huishoudenstype, kind(eren) a en betaald werk b, vrouwen van 20 tot 65 jaar, 2004 
(% (erg) gelukkig)

a			 Met	kind	=	één	of	meer	kind(eren)	B1�	jaar.	Zonder	kind	=	geen	kind(eren)	B1�	jaar	of	geen	(thuiswonende)
	 kinderen	(meer).
b			 Kleine	deeltijdbaan	=	1-11	uur	per	week;	grote	deeltijdbaan	=	12-34	uur	per	week;	voltijd	=	3�	uur	of	meer
	 per	week.
c			 Percentage	respondenten	dat	de	vraag	‘in	welke	mate	voelt	u	zich	een	gelukkig	mens?’	met	‘erg	gelukkig’
		 of	‘gelukkig’	beantwoordde.	Deze	antwoordcategorieën	tellen	samen	met	‘niet	gelukkig,	niet	ongeluk-
	 kig’,	‘niet	zo	gelukkig’	en	‘ongelukkig’	op	tot	100%.
d			 Kleine	of	grote	deeltijdbaan.
e			 Ongeacht	arbeidsduur.
Bron:	scp	(cv	’04)

rang	 	 %	gelukkig	of	erg	gelukkig	c	
lijst	 combinatie	 (tussen	haakjes	‘erg	gelukkig’)	 N

 1	 paar	met	kind,	vrouw	voltijdbaan	&	man	werkt	 95  (48)  21
 2	 paar	met	kind,	vrouw	grote	deeltijdbaan	&	man	werkt	 94  (20)  119
 3	 paar	zonder	kind,	vrouw	voltijdbaan	&	man	werkt	 93  (20) 54
 4	 paar	zonder	kind,	vrouw	deeltijdbaand	&	man	werkt	 91  (24)  100
	 5	 paar	met	kind,	vrouw	werkt	niet	&	man	werkt	 88  (21) 57
	 6	 alleenstaande	vrouw,	voltijdbaan	 87  (15) 60
	 7	 rolomdraaiers	zonder	kind,	vrouw	werkte	&	man	werkt	niet	 86  (17) 35
 8	 paar	met	kind,	vrouw	kleine	deeltijdbaan	&	man	werkt	 85  (26) 27
	 9	 paar	zonder	kind,	vrouw	werkt	niet	&	man	werkt	niet	 83  (11)  63
 10	 paar	zonder	kind,	vrouw	werkt	niet	&	man	werkt	 76  (17)  76
 11	 alleenstaande	vrouw,	deeltijdbaan	d	 67  (6) 64
 12	 alleenstaande	moeder,	werkte	 62  (8) 26
 13	 alleenstaande	vrouw,	werkt	niet	 54  (7) 69
 14	 alleenstaande	moeder,	werkt	niet	 50  (13)  24



	 Een	gelukkige	combinatie							��

De werkende vrouwen worden echter op de voet gevolgd door de traditionele thuisblijf-
moeders met een werkende partner: van hen geeft ook 88% aan gelukkig te zijn. Voor 
paren zonder kinderen geldt dat het omdraaien van de rollen (zij werkt, hij niet) sterker 
bijdraagt aan levensgeluk van de vrouw dan van de man (86% vs. 69% gelukkig). Blijk-
baar hebben mannen meer moeite met het loslaten van de traditionele rolpatronen dan 
vrouwen. Net als de alleenstaande mannen zijn alleenstaande vrouwen gelukkiger wan-
neer ze werken. Alleenstaande vrouwen met een fulltime baan nemen zelfs de zesde 
plaats in op de ranglijst. De niet-werkende alleenstaande moeders sluiten de rij: van hen 
is slechts de helft gelukkig. 
 Kortom, de tijd dat uitsluitend taakspecialisatie een garantie was voor geluk is dui-
delijk voorbij. Het is diversiteit die de klok slaat, waarbij men eerder neigt naar combi-
neren (verreweg het liefst met een partner!) dan naar specialiseren. Het combineren van 
werk en de zorg voor kinderen is dan misschien wel druk, maar het maakt wél gelukkig.
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Noten
1	 Deze	leeftijdsgrens	is	gehanteerd	omdat	de	zorg	voor	kinderen	met	name	tot	die	leeftijd	extra
	 tijdsinspanning	vergt	(Cloïn	en	Hermans	200�).
2	 Hij	werkt	niet,	zij	werkt	wel.
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	 	 	 	 Guus	Geluk	bestaat	niet
	 	 	 	 	(en	een	ministerie	van	Geluk	–	de	goden	zij	dank	–	evenmin)	 	 	 	 	
	 	 	 	 	Kees	M.	Paling

Geluk is zo oud als de mensheid. In vroeger tijden (en nog steeds in primitieve samen-
levingen) was de distributie van geluk een voorrecht van de goden. Offeranden, rituelen 
en amuletten hadden tot doel de goden gunstig te stemmen en zo het geluk af te dwin-
gen. Tegenwoordig worden geluksamuletten nog steeds gedragen, maar is de relatie 
met de goden voorgoed verdwenen. Geluk is een op zichzelf staande factor geworden; 
een goed of een toestand waarop eenieder recht kan doen gelden. De verdeling van 
geluk is echter verre van rechtvaardig. Er zijn mensen die ‘voor het geluk zijn geboren’ 
en er zijn er die voortploeteren op een levensweg vol rampspoed en tegenslag.
 Iemand die heilig overtuigd was van het geluk als persoonlijke eigenschap, was 
Napoleon Bonaparte. Het verhaal gaat dat op een dag een hoge officier werd voorge-
dragen voor promotie tot generaal. Van de militaire kundigheden van de officier werd 
hoog opgegeven, maar het enige dat de Keizer wilde weten, was of de man ‘geluk’ had. 
Daarmee wilde Napoleon uitsluiten dat hij een notoire brokkenmaker aan het hoofd 
van zijn troepen stelde. Toen bleek dat de man een weinig gelukkige levensloop had 
gekend, werd hij niet benoemd, wat de officier weer eens bevestigde in zijn overtuiging 
‘dat hij ook altijd pech had’.
 In hoeverre ‘geluk’ een persoonlijke eigenschap is die je kunt bezitten of zelfs ont-
wikkelen, is al jaren een punt van discussie. Wie gebruik maakt van zijn Fingerspitzen- 
gefühl of zijn intuïtie, wie afstemt op flow of de ‘krachten van het universum’ zou meer 
kans op succes hebben dan iemand die dat niet doet. Zou echter iedereen hiertoe 
overgaan, dan is het de vraag of de redenering nog opgeld doet. Er kan er tenslotte 
maar één de staatsloterij winnen en Nederland bestaat nu eenmaal niet uit 16 miljoen 
klonen van Guus Geluk. De keerzijde van deze redenering – ongeluk, kommer en kwel 
hebben mensen aan zichzelf te wijten – is elke aanhanger van het gelijkheidsbeginsel 
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een doorn in het oog. Maar je zult in dit leven maar een beroerd stuk karma moeten 
afwerken; dan taal je niet naar welzijn of geluk, want dat brengt je op de lange termijn 
alleen maar verder af van je eigenlijke doel.

Nu is de onrechtvaardige verdeling van geluk al decennialang een belangrijk aan-
dachtspunt van onderzoekers, bestuurders en beleidsmakers. Aan het eind van de jaren 
dertig stelde de in Nederland werkzame, Weense sociale wetenschapper Otto Neurath 
dat via sociale planning een rechtvaardige verdeling van geluk moest worden nage-
streefd. In diezelfde jaren hield de Nederlandse overheid zich echter veel meer bezig 
met de gevaren waaraan de samenleving blootstond wanneer arbeiders dankzij de 
achturige werkdag hun geluk niet opkonden. Tot in de jaren zestig werd gesproken over 
het ‘bioscoopgevaar’, het ‘dansvraagstuk’ en het ‘drankprobleem’ onder arbeiders en 
later vooral ook onder jongeren. 
 In de jaren zeventig – de hoogtijdagen van het planningsdenken – won de gedachte 
terrein dat in de maakbare samenleving niet alleen welvaart maar vooral ook het welzijn 
van de burger object van beleid moest zijn. Een decennium lang werd veel tijd en geld 
geïnvesteerd in volksverheffing en welzijnsbevordering via ingewikkelde subsidie- 
regelingen voor maatschappelijke organisaties en lagere overheden. Een omslagpunt 
was in 1979 de publicatie van De markt van welzijn en geluk van filosoof Hans Achterhuis, 
waarin pijnlijk duidelijk werd gemaakt dat de missionarissen van het welzijnsbeleid in 
de eerste plaats hun eigen welzijn nastreefden en bovendien hun klanten afhankelijk 
maakten van de overheid in plaats van hen op te voeden tot zelfstandige burgers. Dit 
bleek de doodssteek voor het welzijnsbeleid, dat in de jaren tachtig vrijwel geheel werd 
ontmanteld en gedecentraliseerd. 
 Nadat in de jaren negentig de klepel van de overheidsverantwoordelijkheid was door-
geslagen naar marktwerking en zelfstandig burgerschap, gaan er de laatste tijd weer 
stemmen op die pleiten voor een versterking van de overheidsverantwoordelijkheid. Eind 
vorig jaar, tijdens een door de Rotterdamse Raad voor Cultuur en Kunst (rrck) geor-
ganiseerd debat, vonden lijsttrekkers Femke Halsema (Groen Links) en André Rouvoet 
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(ChristenUnie) elkaar op de stelling dat de overheid de randvoorwaarden moet scheppen 
om burgers een gelukkig leven te laten leiden. Halsema sprak in dit opzicht zelfs van 
een bruto nationaal geluk waar iedere Nederlander recht op zou hebben. Gelukkig waren 
de beide lijsttrekkers het erover eens dat het overheidsbeleid zich moest beperken tot de 
randvoorwaarden en dat de verdere invulling van het ‘geluk’ moest worden overgelaten 
aan de burgers zelf. 
 Een verstandige beslissing, want ‘geluk’ lijkt nu eenmaal moeilijk grijpbaar voor het 
beleid. Dat laat zich al verduidelijken met enkele in spreekwoorden neergelegde volks-
wijsheden als ‘geld maakt niet gelukkig’. In een bijdrage aan het rrck-debat stelde 
econoom Arjo Klamer dan ook dat de verdubbeling van ons nationaal inkomen in de 
afgelopen decennia het Nederlandse volk niet tweemaal zoveel geluk had gebracht. 
Een andere spreekwoordelijke constatering dat ‘het geluk met de dommen is’, maakt 
het geluksgevoel per definitie onbruikbaar voor een vorm van intelligente planning. 
Sterker nog, als geluk een vluchtige toestand is, zoals de Indiase filosoof Krishnamurti 
dit ooit beschreef, die we kunnen beleven en ervaren, maar die verdwijnt zodra we 
deze toestand trachten te handhaven of te continueren, dan wordt elke gedachte aan 
planning van geluk van overheidswege zinloos. En als we ‘geluk’ ook nog eens zouden 
omschrijven als het ‘tevreden kunnen zijn met de eigen situatie’, dan hebben we een 
concept dat geen enkele politieke partij zou durven propageren. En dat zou wel eens 
de redding kunnen zijn van het ware geluk.



�0							Veel	geluk		in	2007

Literatuur
Achterhuis,	H.	(1�7�).	De markt van welzijn en geluk.	Baarn:	Ambo.
Beckers,	Th.	(1��3).	Planning voor vrijheid. 	Wageningen:	Landbouw	Hogeschool.
Haan,	I.	de,	en	J.W.	Duyvendak	(2002).	In het hart van de verzorgingsstaat.	Zutphen:	Walburg	Pers.
Margolis,	Ch.	(200�). Innerlijke wijsheid.	Utrecht/Antwerpen:	Kosmos-Z&K	uitgevers.
Mertens,	F.,	Otto Neurath terug in Den Haag,	proloog	(oktober	200�)	bij	de	manifestatie	After Neurath	
	 (oktober	200�-april	2007)	in:	Stroom Den Haag,	centrum	voor	beeldende	kunst	en	architectuur.	
Rotterdamse	Raad	voor	Cultuur	en	Kunst:	Collectief Geluk (debat,	november	200�).

Paling,	K.M.	(1���).	‘Krishnamurti,	de	goeroe	die	geen	goeroe	wilde	zijn.’In:	NRC Handelsblad,	12	augustus	1���.

Over	de	auteur
Drs. K.M. (Kees) Paling	is	cultuursocioloog	en	voorlichter	van	het scp.	Hij	publiceert	regelmatig	en	over	uit-	

eenlopende	onderwerpen	in	dag-,	week-,	en	vakbladen.	Van	zijn	hand	verschenen:	De wereld als halve 
waarheid	(1��0),	Galgemaal voor Pruisen	(1���),	Het Fin de Siècle als uitdaging	(1���),	Mijnheer Van Dale en de 
Apocalyps	(1���),	 Als je kind een leerprobleem heeft	(2004),	Canongebulder: wat iedereen van de Nederlandse 
militaire geschiedenis moet weten	(200�).	In	voorbereiding:	Operatie Tango, de Oranjecoup van 29 juni 2007 
(2007),	Coup crises 1799-1999, het gouden tijdperk van de Coup d’Etat	(2007),	Ambtsgeheimen, achterkamertjes 
en amicebrieven	(2007)	en	Het Mysterie van CRM en de reis van de kunstpausen naar Rome	(2007).

	 k.paling@scp.nl



	 Hier	en	hiernamaals	gelukkig		 �1

	 	 	 	 Hier	en	hiernamaals	gelukkig
	 	 	 	 Geloof	en	hedonisme
	 	 	 	 Joep	de	Hart

Waartoe zijn wij op aarde? De eerste vraag van het vermaarde catechismusboekje uit 1948. 
Waarna het antwoord volgt: Wij zijn op aarde om God te dienen en daardoor hier en hiernamaals 
gelukkig te zijn. Generaties katholieke schoolkinderen hebben deze formuleringen uit 
het hoofd geleerd. Van 1920 tot 1964 was de speciale Schoolcatechismus verplicht in het 
godsdienstonderwijs op Nederlandse katholieke scholen. Ten behoeve van het geloofs-
onderricht werd daarin een bondig overzicht gegeven van de beginselen van de kerkleer. 
De catechismus fungeerde als een vraaggestuurde binnenleiding in het katholieke wereld- 
beeld. Tegenwoordig zouden we van een faq (Frequently Asked Questions) spreken. Het 
eerder genoemde antwoord op de prangende openingsvraag gaf een saillante verschui-
ving te zien vergeleken met de formulering van voor die tijd. Die luidde: Wij zijn op aarde 
om God te dienen en daardoor in de hemel te komen. Vanaf 1948 ontbreekt de specificatie van 
de postmortale gelukzaligheid en vooral: de mogelijkheid het geluk te verwerven heeft 
zich uitgebreid tot het aardse bestaan. Vanaf 1948 wordt het hiernumaals niet langer als 
een slechts godsvruchtig antichambreren voor het Ware Leven van het Rijk Gods gezien. 
 Toen was geluk nog heel gewoon, zongen Van Kooten en De Bie over de jaren vijftig. 
In elk geval is de route naar het paradijs zelden zo overzichtelijk geïntroduceerd als aan 
het begin van dat decennium, in de catechismus. Sindsdien werd die route een stuk min-
der duidelijk en kwam het bereiken van het eeuwige geluk ook veel katholieke Nederlan-
ders voor als een wellicht wat al te pretentieuze doelstelling. Temidden van alle verande-
ring lijkt de corresponderende vraag soms vervangen door de postmoderne uitroep (bij 
monde van Wim Sonnevelds frater Venantius): Waartoe zijn we nou weer op aarde? 
 ‘God’ is veranderd, net als ‘het hiernamaals’. En ook ‘gelukkig-zijn’ heeft andere 
connotaties gekregen. Gelet op de bevolkingsonderzoeken die vanaf de jaren zestig 
zijn gehouden naar de religieuze opvattingen van de Nederlanders lijkt het erop dat 
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zij steeds meer de optimistische kanten van religiositeit zijn gaan benadrukken. De 
beklemtoning van de broosheid van het menselijke bestaan en de beperktheid van elk 
menselijk streven boetten aan populariteit in. Het leven bleek meer te bieden te hebben 
dan een langgerekte en al dan niet begeleide beklimming van de louteringsberg. De 
erfzonde, de verleidingen van het kwaad en de voortdurende dreiging van hel en ver-
doemenis werden gaandeweg uit de geestelijke inboedel verwijderd. In zoverre Neder-
landers nog wat zagen in religie, vertoonde deze steeds meer trekken van een vrolijke 
religie. De christelijke traditie leek zich bij velen te versmallen tot een pretpakket en in 
de vorm van een populaire stroming als New Age werd een soort knuffelspiritualiteit 
omarmd. In allerlei vormen van bijgeloof en volksspiritualiteit bleven de trekken van 
magisch denken sterk overheersend. Volgens de Poolse antropoloog Malinowski drijft 
magie in de kern op een ‘ritualisering van het optimisme’, een sterk geloof in de moge-
lijkheden om noodlot en toeval te beïnvloeden. In zijn Magic, Science and Religion  schreef 
hij: The function of magic is to ritualize man’s optimism, to enhance his faith in the victory of 
hope over fear (Malinowski 1954).

Het afzweren van wereldse genoegens (status, weelde, zintuiglijke verrukkingen) is een 
klassiek kenmerk van de heilige. De scepsis tegenover genotzucht en het zich-overge-
ven aan verstrooiing en wereldse verlokkingen is vanaf oudtestamentische tijden door 
alle eeuwen heen sterk aanwezig in de joods-christelijke traditie en in kerkelijke verma-
ningen, van de profeten uit de achtste en zevende eeuw via Calvijn tot moderne pause-
lijke encyclieken. Zij is welsprekend verwoord door de jansenist Blaise Pascal, die de 
hang naar genieten, afleiding en plezier maken (het ‘divertissement’) in een beroemde 
passage terugvoerde op een vlucht van de goddeloze mens uit de existentiële leegte en 
menselijke nietigheid:  ‘Omdat de mensen dood, ellende en onwetendheid niet konden 
overwinnen, hebben ze zich voor hun eigen bestwil voorgenomen zulke dingen volledig 
uit hun gedachten te zetten.’ (Pascal 1962) 1
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Vrolijke religie en vrolijk leven naar godsdienstige achtergrond

	 	 	 %	dat	genieten
	 	 %	dat	gelooft	 van	het	leven	(heel)	 %	dat	plezier	maken	(heel)
	 	 in	een	hemel	 belangrijk	vindt	 (heel)	belangrijk	vindt
	 	 	 	
	 buitenkerkelijk	 2�	 �4	 73
	 rooms	katholiek	 	 	 	
					 	 nominaal	lid	 47	 72	 ��
					 	 kerks	lid	 �7	 �0	 7�
	 PKN	 	 	 	
					 	 nominaal	lid	 72	 73	 ��
					 	 kerks	lid	 �2	 ��	 4�
	 	 	 	
	 gelooft	in	
	 	 God	 73	 �3	 �7
					 	 een	hogere	macht	 37	 �0	 ��
					 	 weet	het	niet	 1�	 �3	 72
					 	 gelooft	niet	 10	 ��	 70
	 	 	 	
	 logistische	regressie	 geloven	in	een	hemel	 genieten	van	het	leven	 plezier	maken
	 	 (0: gelooft niet; 1: gelooft wel) (0: onbelangrijk; 1: belangrijk) (0: onbelangrijk; 1: belangrijk) 
 	 odds	ratio’s	 odds	ratio’s	 odds	ratio’s
  ongecorrigeerd   gecorrigeerd ongecorrigeerd   gecorrigeerd ongecorrigeerd   gecorrigeerd

	 geloof	in	God	 �,7	***	 2,7	***	 0,4	***	 0,�	 *	 0,�	***	 0,�	
	 regelmatige	kerkgang	 1,�	***	 1,�	***	 0,�	***	 0,�	 	 0,�	***	 0,�	**

Eenzijdig	getoetst	met	*	p<	0,0�;	**	p<	0,01;	***	p<	0,001
Bron:	God	in	Nederland	200�
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Onderzoek leert dat het hedonisme zich in de afgelopen decennia heeft ontwikkeld 
tot de dominante waardeoriëntatie onder de Nederlandse bevolking (De Hart 2005). 
Het leert verder dat ook op het terrein van de religie bij voorkeur wordt gewandeld aan 
de zonnige zijde van de straat. De ombuiging naar hedonisme blijft vandaag de dag 
bepaald niet beperkt tot de goddelozen, buitenkerkelijken of religieus onmuzikalen. 
Dat illustreert de naaststaande tabel. Daarin zijn de zaken op scherp gesteld door het 
geloof in een hemel en de bijval voor hedonistische waarden (genieten van het leven en 
plezier maken) in verband te brengen met de godsdienstige achtergrond van Nederlan-
ders. Hoe staan moderne christenen tegenover het divertissement? En wat is daarbij de 
rol van het geloof en de kerkelijke deelname?
 Het bovenste deel van de tabel geeft het meest gedifferentieerde beeld. Hedonisti-
sche waarden worden vooral onderschreven door buitenkerkelijken en (geheel conform 
het stereotype) door kerkse katholieken. Ze zijn veel minder verbreid onder kerkse 
protestanten; in tegenstelling tot katholieken zoeken die het eerder in de hemelse geluk- 
zaligheid. De regressieanalyse in het onderste deel van de tabel laat om te beginnen 
zien dat het haken naar aardse genietingen negatief samenhangt met zowel het geloof 
in God als met kerkelijke deelname. Vooral het geloof in God is sterk positief gerela-
teerd aan geloof in de hemel. Uit de gecorrigeerde effecten blijkt vervolgens dat het 
geloof in God vooral een (negatief) effect heeft op het willen genieten van het leven, 
terwijl het rituele effect licht overweegt bij verzet tegen het najagen van plezier.
 Wij zijn op aarde om God te dienen en daardoor hier en hiernamaals gelukkig te zijn, heette 
het in 1948.  Volgens eerder onderzoek hebben hedendaagse Nederlandse katholieken 
in aanzienlijk grotere getale dan hun protestantse landgenoten godsvrucht vervangen 
door een schimmig ‘ietsisme’, het geloof in een soort ‘hogere macht’ of agnosticisme. 
Meer dan protestanten, zo blijkt uit de bovenstaande tabel, zijn zij ook geneigd la dolce 
vita te accentueren met het hemelse geluk als een toegift. In de woorden van een on-
langs overleden katholieke volksschrijver: Ik vind dit leven al geweldig. En straks nog het 
eeuwige leven in de Hemel. Je vraagt je wel eens af: ‘Waar hebben wij het aan verdiend?’ (Reve 1973).
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Noot
1 Les hommes n’ayant pu guérir la mort, la misère, l’ignorance, ils se sont avisés, pour se rendre heureux, de n’y  
 point penser.	(Pascal	1��2).	
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	 	 	 	‘In	de	stad	moet	je	googelen	om	groen	te	zien’	
	 	 	 	 Waarom	plattelanders	gelukkiger	zijn	dan	stedelingen
	 	 	 	 Carola	Simon,	Lotte	Vermeij,	Anja	Steenbekkers

Soms heb je geluk in het leven. Je krijgt die enorm leuke baan, je ontmoet de liefde van 
je leven of je wint de loterij. Voor een meer structureel gevoel van geluk is het belangrijk 
dat je je goed voelt in je dagelijkse bestaan: een goede gezondheid, prettig werk, goede 
relaties en prettig wonen, kortom de algehele leefsituatie. Tevredenheid met de woning 
en de woonomgeving is een belangrijke factor die meespeelt bij een gelukkig gevoel. 
Nu blijkt uit onderzoek van Boelhouwer (2006) dat plattelandsbewoners zich iets geluk-
kiger voelen dan stedelingen. Van de plattelanders noemt 86% zichzelf een gelukkig 
mens, tegenover 80% van de stedelingen. Dit grotere geluksgevoel hangt samen met 
de goede leefsituatie van de gemiddelde plattelandsbewoner: ze hebben een gunstigere 
woonsituatie, vaker de beschikking over een auto en meer contact met andere mensen.

Wat zijn de verhalen van de plattelandsbewoners zelf? Aan de hand van dertien groeps-
gesprekken met in totaal 140 plattelandsbewoners gaan we na wat het leven op het 
platteland zo plezierig maakt. Wanneer gevraagd wordt naar de positieve en negatieve 
aspecten van het leven op het platteland zijn de bewoners uitermate positief, zoals uit 
de tabel blijkt. Bijna tweederde van de aspecten, die ze spontaan aandragen, valt hier-
onder.

Op plaats één staat de woonomgeving: de helft van de genoemde positieve aspecten 
heeft hierop betrekking. De ruimte, de rust, het landschap, de vogels en de natuur zijn 
beelden uit de groepsgesprekken die dit illustreren. Het gaat de bewoners hoofdzake-
lijk om de relatie met natuur en de aantrekkelijkheid van het landschap, en niet zozeer 
om specifieke landschapstypen of agrarische landschapswaarden. 



	 ‘In	de	stad	moet	je	googelen	om	groen	te	zien’							�7

Score op positieve en negatieve aspecten van het leven op het platteland, 
volgens de bewoners zelf

	 	 positieve	aspecten	 negatieve	aspecten
	 	 absoluut	 %	 absoluut	 	%

	 de	woonomgeving	 1��	 �1	 20	 		�
	 het	sociale	leven	 11�	 30	 2�	 12
	 voorzieningen	en	vervoer	 1�	 �	 11�	 �2
	 overig	 ��	 1�	 �4	 2�

	 totaal	 3�7	 100	 231	 100

Bron:	Onderzoek	‘plattelanders	over	hun	platteland’,	scp	(te	verschijnen)

Een akkerbouwster in het Groene Hart licht haar tevredenheid als volgt toe:

‘Het	leven	is	goed	op	het	platteland.	Ik	waardeer	het	zo	ongeveer	drie	keer	op	een	dag	
dat	het	uitzicht	zo	mooi	is,	en	de	rust,	en	dat	ik	dat	alles	na	zoveel	jaar	nog	steeds	zoveel	
keer	op	een	dag	zie.	[…]	Het	is	gewoon	schitterend,	iedere	dag	weer.’

Blijkbaar zijn voor de bewoners van het platteland ook aspecten als de kleuren, het licht 
en donker belangrijke waarden. Zo ook voor een vrouw die Hengelo verruilde voor het 
Twentse buitengebied:

‘Ik	vond	het	altijd	vreselijk	dat	ik	zo	weinig	van	de	lucht	kon	zien.	En	nou	woon	ik	echt	
helemaal	buiten	en	daar	geniet	ik	gewoon,	ja	eigenlijk	dagelijks	van.	Ja,	van	de	lucht,	van	
de	schitterende	schakeringen	licht	voortdurend.	Het	is	allemaal	anders.	Dat	krijg	je	in	
de	stad	gewoon	niet	mee.	[…]	Je	krijgt	het	gewoon	niet	zo	mee,	omdat	het	elke	keer	weer	
geblokkeerd	wordt,	door	flats	of	[…]	Je	ziet	hier	ook	veel	meer	sterren.	Het	is	donkerder.’
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Uit dit citaat blijkt al dat de plattelandsbewoners hun woonsituatie vaak afzetten tegen 
die in de stad, waarbij het leven op het platteland er in de ogen van de plattelanders 
een stuk gunstiger uitkomt. ‘In de stad moet je googelen om groen te zien,’ zegt een 
horecaondernemer in het Groene Hart. Een collega-ondernemer valt hem bij: ‘En ook 
om contact te leggen.’

Een tweede belangrijke bron van geluk op het platteland is het sociale leven: 30% van 
de positieve aspecten heeft hierop betrekking. Uit eerder onderzoek bleek al dat platte- 
landsbewoners, in vergelijking tot stedelingen, vaker aangesloten zijn bij een vereniging, 
vaker actief zijn als vrijwilliger en dat ze meer contact hebben met buurtgenoten. Daar-
bij voelen ze zich iets minder vaak geïsoleerd (Devilee & De Hart 2006). Dit illustreert 
dat het sociale leven voor veel plattelandsbewoners een belangrijk aspect van hun leven 
is. Ook in de groepsgesprekken met bewoners is dit uitgebreid aan bod gekomen. De 
contacten die ze met elkaar hebben, de mentaliteit van de bewoners en de manier van 
omgaan met elkaar zijn aspecten van het leven op het platteland die als zeer positief 
worden gewaardeerd. Veel plattelandsbewoners waarderen het bijvoorbeeld dat de 
mensen elkaar kennen. Zo ook een vrouw in het Lauwersmeergebied:

‘Het	maakt	helemaal	niet	uit	waar	je	komt,	je	kent	een	heleboel	mensen	gewoon.	Als	ik	
in	Eenrum	kom,	dan	kom	ik	allerlei	mensen	tegen.	Ik	ga	wel	eens	boodschappen	doen	
omdat	ik	denk	van,	hè,	even	een	praatje	maken	met	iemand.’

Ook jongeren vinden dat een meerwaarde, want bij het uitgaan is dat een bron van 
gezelligheid. Een in de stad studerende plattelandsjongere uit Zuidoost-Brabant:

‘Ja,	die	mensen,	die	kennen	allemaal	elkaar,	die	doen	allemaal	leuk	tegen	elkaar.	En	bij-
voorbeeld	als	ze	uitgaan	of	zo	en	ze	komen	elkaar	tegen,	ja,	dan	heb	je	toch	wel	de	rust.	
Dan	heb	je	het	er	toch	wel	voor	over	om	toch	elke	keer	maar	naar	huis	te	komen,	voor	
familie,	voor	bekenden.	Dat	is	eigenlijk	gezellig.’
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De manier van omgaan met elkaar is in de ogen van de plattelandsbewoners een enorm 
belangrijk aspect aan het plattelandsleven. Het gaat dan om zaken als tijd nemen voor 
elkaar, elkander helpen, met elkaar rekening houden en elkaar vertrouwen. Een vrouw 
woonachtig in het Lauwersmeergebied zegt:

‘Je	hebt	dus	tijd	voor	elkaar,	wat	je	dus	beslist	in	steden	of	drukke	gebieden	niet	hebt.	
Het	viel	mij	op	toen	ik	hier	kwam:	ik	kocht	een	fiets,	nou	neem	die	fiets	maar	mee.	Nou,	
dat	hoef	je	in	het	Westen	niet	te	doen,	eerst	betalen	hoor.	En	ook	de	mensen,	ze	hebben	
tijd	voor	je,	ze	vertrouwen	je	nog.’

Ook het volgende verhaal van een boerin in Noord-Holland geeft goed het belang van 
de plattelandsmentaliteit weer:

‘Nou	ja	vorig	week,	was	de	buurvrouw	gevallen,	die	had	haar	voet	gebroken.	Haar	man	
was	niet	te	bereiken,	mobiel	niet	te	bereiken,	wat	nooit	voorkomt,	maar	die	had	zijn	mo-
biel	verloren	in	het	aardappelveld	en	was	aan	het	zoeken.	En	ze	belde	mij	in	paniek	van	

“wat	moet	ik”.	Een	kind	van	drie	maanden,	een	kind	van	drie	jaar.	Je	kan	geen	kant	op.	Ze	
kon	niet	lopen.	Ik	zeg:	nou	ik	kom	eraan.	Mijn	dochter	komt	wel	oppassen.	Ik	ga	met	jou	
naar	het	ziekenhuis.	Zulk	soort	dingetjes.	Dat	doe	je	voor	elkaar.’	

Toch is men niet alleen maar positief over het leven op het platteland (zie de tabel). Zo 
ervaren de bewoners dat het openbaar vervoer verslechtert en het voorzieningenniveau 
verschraalt, wat voor velen een verslechtering van de leefsituatie betekent. Maar voor de 
meeste bewoners weegt dit toch niet zodanig zwaar dat ze erom zouden verhuizen naar 
elders. Men ziet er vooral ook de voordelen van in, dat de rust gehandhaafd blijft en het 
gezellig is dat je altijd bekenden treft in die ene kroeg. 
 Ook tegenover de positieve kant van de sociale omgang staat een negatieve: de in-
teresse in elkaar kan wat te ver gaan. Dit kan redelijk onschuldig zijn, wanneer bijvoor-
beeld een buurman aangeeft dat hij je naar het zwembad heeft zien gaan of in de tuin 
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heeft zien zitten. Maar het kan ook tot vervelende roddels leiden, zoals deze jongedame 
aangeeft: 

‘Mijn	vader	die	heeft	vorig	jaar	in	mei	drie	weken	in	het	ziekenhuis	gelegen.	En	aan	de	
andere	kant	van	het	dorp	hoorden	we	alweer:	nou,	hij	ligt	in	coma	en	het	gaat	niet	goed.	
En	verder	hoor	je	dan	weer	dat	ie	al	dood	was,	of	zo.	Zulk	soort	dingen,	daar	hou	ik	dus	
helemaal	niet	van.’ 

Tegenover de sociale controle staat weer dat de bewoners het heel natuurlijk vinden 
dat ze zeer regelmatig even een kijkje nemen bij de oudere, alleenstaande en/of zieke 
medemens op het platteland. 

Zijn bewoners van het platteland nu gelukkiger dan stedelingen? Als plattelandsbewo-
ners hun leefsituatie vergelijken met die van stedelingen, dan zijn ze vooral erg content 
met hun eigen leven en leefomgeving. Het landschappelijk schoon en de omgangsvor-
men binnen de dorpsgemeenschappen dragen in belangrijke mate bij aan de tevreden-
heid van de plattelanders. De verhalen van plattelandsbewoners ondersteunen dus het 
statistische gegeven dat het leven op het platteland gelukkig of zelfs zeer gelukkig 
stemt. 
 Dat er gemiddeld meer plattelanders zich gelukkig noemen dan stedelingen heeft 
wellicht te maken met de verschillen in bevolkingsopbouw in beide groepen. In stede-
lijk gebied behoren grotere groepen mensen tot de lagere sociaaleconomische milieus. 
Naarmate de sociaaleconomische positie beter is, heeft men een grotere keuzevrijheid 
en kan men gemakkelijker kiezen voor een leefomgeving die bij een individu of het 
gezin past. Het platteland blijkt bijvoorbeeld vooral in trek te zijn bij vitale ouderen en 
jonge gezinnen (Kullberg 2006). En deze groepen genieten, net als de autochtone 
bewoners, volop van de groene omgeving en de sociale contacten op het platteland.
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	 	 	 	 Informele	helper	en	o	zo	gelukkig
	 	 	 	 Alice	de	Boer	en	Crétien	van	Campen

In krantenberichten wordt informele hulp vaak geassocieerd met overbelaste verzorgers 
die naast een baan ook nog veel tijd besteden aan de zorg voor een zieke of gehandi-
capte en tussen de bedrijven door boodschappen doen en het eigen gezin verzorgen. 
Onderzoek laat zien dat steeds meer Nederlanders informele hulp combineren met 
een betaalde baan (De Klerk en De Boer 2005). Ongeveer 200.000 informele helpers 
zijn zwaar of overbelast door het zorgen (Timmermans et al. 2003). Hieruit ontstaat al 
snel een beeld dat de kosten, in termen van geïnvesteerde tijd en energie, niet opwegen 
tegen de baten van die hulp.

Ook de overheid benadrukt relatief vaak de sombere kanten van de informele hulp. 
Zo verwacht zij dat deze hulp in de toekomst door steeds minder schouders gedragen 
zal moeten worden. In dat geval zal het op termijn een hogere belasting opleveren voor 
degenen die deze hulp nog wel willen en kunnen bieden. Het beleid richt zich dan ook 
op het voorkomen van overbelasting en het creëren van ruimte om arbeid en zorg te 
(blijven) combineren.

Worden mensen van het geven van informele hulp alleen ongelukkiger? Laten we eens 
kijken hoe het staat met het geluk van helpers en niet-helpers. Uit het SCP-bevol-
kingsonderzoek Culturele Veranderingen blijkt dat de gemiddelde geluksscore van 
niet-helpers significant lager is dan die van mensen die een aantal uur per week hulp 
bieden (zie figuur). Degenen die gemiddeld 3 uur per week helpen, rapporteren zelfs 
de hoogste geluksscores. Mensen worden dus gelukkiger van informele hulp zolang de 
zorg beperkt blijft. Dit geldt voor meer dan 60% van de helpers (niet in figuur).
De gelukscores dalen sterk naarmate personen meer dan 5 uur per week hulp geven. 
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Dit is logisch omdat intensieve helpers zich vaker zwaar belast voelen (Timmermans et 
al. 2003). Bij 40% van de helpers wordt het geluksgevoel overschaduwd door deze hoge 
belasting (niet in figuur).Deze uitkomst spoort met een studie onder mantelzorgers 
waaruit bleek dat de aan mantelzorg bestede tijd negatief samenhangt met geluk
(Van den Berg 2005).

Gemiddelde geluksscore a en het aantal uren verleende informele hulp b per week 
(16-plussers), 2004

a		 1	=	ongelukkig,	2	=	niet	zo	gelukkig,	3	=	niet	gelukkig/niet	ongelukkig,	4	=	gelukkig	�	=	erg	gelukkig.	
	 Cijfers	zijn	gecorrigeerd	voor	leeftijd	en	geslacht.
b		 Het	aantal	uur	dat	men	gemiddeld	per	week	besteed	aan	kosteloze	hulp	aan	zieke	of	gehandicapte
	 familieleden,	kennissen	of	buren.
Bron:	scp(cv’04)

Een beetje informele hulp geven maakt dus gelukkig, veel daarentegen ongelukkig. 
Toch is de informele zorg vaak niet de enige activiteit die mensen ontplooien; steeds 
vaker wordt ze met bijvoorbeeld betaald werk of vrijwilligerswerk gecombineerd. 
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Om dergelijke taakcombinaties beter mogelijk te maken zijn door de overheid verlof- 
regelingen in het leven geroepen. Het achterliggende idee hierbij is dat mensen van ar-
beid én zorg niet zo gelukkig worden: zij hebben het zwaar en verdienen ondersteuning.
 
Eerder onderzoek van het scp toonde aan dat de combinatie van betaalde arbeid en 
informele zorg niet automatisch tot een hoge belasting leidt; het hebben van een baan 
stelt juist een natuurlijke grens aan het de belasting van helpers (Timmermans et al. 2001).

Gemiddelde geluksscore a bij het geven van informele hulp (gemiddeld aantal uur per week) 
naar taakcombinatie (16-plussers), 2004 

	 	geen	 alleen		 alleen
	 (vrijwilligers-)	 betaald	 vrijwilligers-	 (vrijwilligers-)
	 	werk	 werk	 werk		 	werk

geeft	geen	informele	hulp	 3,72 3,96 3,88 4,05
geeft	1 – 4	uur	informele	hulp	 3,84 4,01 3,96 4,12
geeft	5	uur	of	meer	informele	hulp		 3,54 3,89 4 3,87

a	 Hoe	hoger	de	score	des	te	gelukkiger.
Bron:	scp(cv’04)

De tabel laat zien dat het beeld ten aanzien van geluk ook anders ligt dan verwacht: 
personen die naast een zorgtaak van 1 tot 4 uur per week een betaalde baan hebben 
en vrijwilligerswerk doen, hebben zelfs de hoogste geluksscore, te weten 4,12 (zie 
tabel 1). Het betreft hier vooral 65-minners (niet in tabel). Degenen die veel informele 
hulp bieden, maar dit als enige activiteit hebben, voelen zich het minst gelukkig (3,54). 
Opnieuw zijn hier de 65-minners oververtegenwoordigd. Dit kan erop duiden dat een 
dergelijke eenzijdige tijdsbesteding niet past bij de verwachtingen van jongere volwas-
senen (niet in tabel). De meest intensieve helpers zijn zelfs nog minder gelukkig dan 
mensen zonder enige maatschappelijk inzet op deze drie terreinen (3,72). 
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Er is al met al meer dan genoeg reden om aan te nemen dat voor de meerderheid (meer 
dan 60%) van de informele-zorgverleners het geven van hulp niet alleen kommer en 
kwel is. Als je met mate hulp verleent, word je er zelfs gelukkiger van. Dit is te zien als 
een baat van informele hulp. Opvallend is ook dat mensen het meest gelukkig zijn als 
zij naast een kleine zorgtaak ook actief zijn in het vrijwilligerswerk en betaalde arbeid. 
Het ontplooien van allerlei verschillende activiteiten verhoogt kennelijk het geluk. 
Regelingen op het terrein van arbeid en zorg faciliteren dus niet alleen een groeiende 
groep mensen die dergelijke taakcombinaties aangaat, maar hebben ook een positief 
effect op het gevoel van geluk dat langs deze weg wordt bereikt.

Vooral intensieve helpers voelen zich vaak ongelukkig, zeker als zij niet anderszins 
maatschappelijk actief zijn. Dit betekent niet dat zij helemaal geen geluk ervaren, maar 
dat de balans van positieve gevoelens (hulp bieden geeft het leven zin, leidt tot waar-
dering van de ontvanger) en negatieve gevoelens (belasting door het helpen) doorslaat 
naar de negatieve kant door het lange zorgen. Deze negatieve ervaringen dragen waar-
schijnlijk bij aan het sombere beeld dat de informele hulp oproept.



7�							Veel	geluk		in	2007

Literatuur
Berg,	B.	van	den	(2004).	Informal care: an economic approach	(proefschrift).	Rotterdam:	Erasmus	Universiteit.
Timmermans,	J.M.	et	al.	(2001).	Vrij om te helpen. Verkenning betaald langdurig zorgverlof.	Den	Haag:	Sociaal	

en	Cultureel	Planbureau.
Timmermans,	J.M.	(2003)	(red.).	Mantelzorg; over de hulp van en aan mantelzorgers.	Den	Haag:	Sociaal	en
	 Cultureel	Planbureau.
Klerk,	M.	de,	en	A.	de	Boer	(200�).	‘Veranderingen	in	de	informele	zorg,	1��1-2003’.	In:	A.	de	Boer	(red.),	
	 Kijk op informele zorg.	Den	Haag:	Sociaal	en	Cultureel	Planbureau.
  
Over	de	auteurs
Dr. C. (Crétien) van Campen is	psycholoog	en	verbonden	aan	de	onderzoeksgroep	Zorg.	Hij	doet	onderzoek	

naar	de	ervaren	gezondheid	en	het	geluk	van	Nederlanders	en	in	het	bijzonder	van	kwetsbare	groepen	
in	de	samenleving	zoals	mensen	met	beperkingen.	Met scp-collega’s	publiceerde	hij	onder	meer	
over	welzijn,	wellness,	sociale	gezondheidsverschillen,	vermaatschappelijking	en	de	vraag	naar	zorg.	
Recentelijk	verschenen	Gezond en wel met beperking	en	een	bijdrage	over	wellness	in	het	Sociaal en 
Cultureel Rapport 2006.

	 c.van.campen@scp.nl
Dr. Ir. A.H. (Alice) de Boer studeerde	huishoud-	en	consumentenwetenschappen	en	is	werkzaam	bij	de	

onderzoeksgroep	Zorg.	Zij	houdt	zich	bezig	met	onderzoek	naar	informele	zorg/mantelzorg	en	
ouderen.	Recent	verscheen	de	Rapportage ouderen 2006; veranderingen in de leefsituatie en levensloop	

	 en	Kijk op informele zorg.	
	 a.de.boer@scp.nl



	 Joie de vivre	door	vrijwilligers	in	de	zorg							77

    Joie	de	vivre	door	vrijwilligers	in	de	zorg 
	 	 	 	 Jeroen	Devilee

Of burgers al dan niet in een sociaal isolement verkeren, is van invloed op de mate waarin 
zij zichzelf als gelukkig beschouwen. Analyse van de gegevens die in 2004 verzameld zijn 
voor het onderzoek Culturele Veranderingen laat zien dat sociaal isolement zelfs een be-
tere voorspeller is voor geluk dan fysieke gezondheid en tevredenheid met het inkomen.1

 Sociaal isolement komt naar verhouding vaak voor onder ouderen, gehandicapten, 
chronische zieken en mantelzorgers. Als een gevolg van hun situatie komen zij minder 
vaak buitenshuis en zijn minder goed in de gelegenheid om sociale contacten te onder- 
houden. Organisaties voor vrijwillige zorg zoals de Zonnebloem en het Rode Kruis 
kunnen bijdragen aan het geluk van deze groepen burgers door hen sociaal contact met 
vrijwilligers aan te bieden. Het komt ook voor dat contact met lotgenoten (medepatiën-
ten) het middel is om sociaal isolement te bestrijden. Lotgenotencontact wordt ver-
zorgd door patiëntenorganisaties zoals Alzheimer Nederland. Ook dit zijn vrijwilligers-
organisaties. De vraag die in deze bijdrage centraal staat is: hoe dragen vrijwilligers bij 
aan het geluk, of – zoals in de titel –  joie de vivre, van de genoemde kwetsbare groepen?
Als organisaties voor vrijwillige zorg benaderd worden met een verzoek tot steun dan 
gaan zij hier niet automatisch op in. Het is de kunst om voor de beantwoording van 
iedere zorgvraag een geschikte vorm van vrijwillige ondersteuning te vinden en het is 
ook van belang dat de zorgvrager en de vrijwilliger het goed met elkaar kunnen vinden. 
Of er een vrijwilliger aan een cliënt gekoppeld wordt, is dus afhankelijk van de zorg-
vraag en het soort vrijwilligers dat de organisatie in het bestand heeft. Bij het koppelen 
spelen de coördinatoren van organisaties voor vrijwillige zorg een cruciale rol. Zij zijn 
als het ware ‘makelaars in geluk’. De coördinatoren zijn er in eerste instantie voor 
verantwoordelijk dat zij goed gemotiveerde, goed opgeleide vrijwilligers in hun bestand 
hebben. Ten tweede gaan zij zorgvuldig na wat de precieze zorgvraag van de client is en 
of zij hierin kunnen voorzien. Als dit niet kan, wordt er doorverwezen.
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Zoals gezegd bieden organisaties voor vrijwillige zorg sociaal contact aan en kan ook 
het lotgenotencontact dat wordt verzorgd door patiëntenorganisaties een wapen zijn 
tegen sociaal isolement. De vorm waarin de steun geleverd wordt, varieert sterk, maar 
vrijwel altijd is er sprake van een mengvorm van praktische en sociaal-emotionele 
steun. In een onderzoek dat ik uitvoer naar de wijze waarop vrijwilligers verschillende 
typen zorgvragers kunnen ondersteunen, is geprobeerd om een indeling van de ver-
schillende vormen van vrijwillige zorg te maken (zie figuur).

Voorbeelden van mengvormen van praktische en sociaal-emotionele steun door 
vrijwilligers en lotgenoten

	 doelgroep	 sociaal	emotionele		 min	of	meer		 praktische
		 	 steun	dominant	 gelijke	verhoudingen	 steun	dominant

gericht	op		 chronisch	zieken	 buddyzorg,	 (rolstoel-)wandelen,	 klussen	in	en	om
individuen	 en	mantelzorgers	 huisbezoeken	 (tandem-)fietsen,		 het	huis,	tuinon-
	 	 	 zwemmen,	bood-	 derhoud,	maaltijd-
	 	 	 schappen	doen		 voorziening

	 psychiatrische		 	 maatjescontact
	 patiënten	

	 mede-patiënten		 lotgenoten-
	 en	hun	directe		 contact
	 omgeving	 	

gericht	op		 ouderen	 dagopvang-
groepen	 	 projecten	 	

	 chronisch-zieken	 	 meegaan	en	begeleiden
	 en	mantelzorgers	 	 bij	evenementen,	excursies,	
	 	 	 dagtochten	en	vakanties
	
	 mede-patiënten		 lotgenoten-
	 en	hun	directe	 contact
	 omgeving  
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Uit het overzicht blijkt dat er een aanzienlijke variëteit in de verschijningsvormen en de 
doelgroepen is. Bij een deel van het aanbod is het bieden van sociaal-emotionele steun 
redelijk dominant zoals bij de huisbezoeken, de buddyzorg en het lotgenotencontact. 
Bij andere vormen ligt de nadruk wat sterker op praktische ondersteuning zoals bij het 
rolstoelwandelen of het tandemfietsen. Aangezien de mengverhouding tussen prak-
tische en sociaal-emotionele steun afhankelijk is van de invulling die de vrijwilliger 
en de cliënt aan de relatie geven, zullen er in de praktijk afwijkingen op dit schema 
voorkomen.
 Een belangrijk voordeel van de verscheidenheid in de wijze waarop er ondersteuning 
wordt aangeboden, is dat er verschillende groepen vrijwilligers en cliënten worden 
aangesproken. Het gevolg is dat zowel de groep vrijwilligers als de groep zorgvragers 
groter is dan bij een meer eenvormig ondersteuningsaanbod. De werking van dit princi-
pe van een groeiende vraag bij een grotere variëteit in het aanbod is universeel en wordt 
bijvoorbeeld ook gebruikt in de merkenstrategie van multinationals. Door bijvoorbeeld 
vier verschillende merken wasmiddel in de markt te zetten spreken deze fabrikanten 
vier verschillende doelgroepen aan waardoor ze meer wasmiddel verkopen (grotere 
vraag) dan als ze slechts één merk wasmiddel zouden hebben. Het resultaat van meer 
variëteit in het ondersteuningsaanbod door vrijwilligers is uiteindelijk dat een groter 
aantal vrijwilligers een groter aantal zorgvragers ondersteuning kan bieden.
 Over het algemeen zijn de ontvangers van vrijwillige zorg bijzonder goed te spreken 
over de kwaliteit van de geleverde diensten. Organisaties voor vrijwillige zorg krijgen 
hoge cijfers voor hun dienstverlening (Plemper et al. 2006). Ook de mate waarin er van 
sociaal contact door vrijwilligers of lotgenoten gebruik wordt gemaakt, is groot. Illus- 
tratief hiervoor is dat de Zonnebloem in het jaar 2005 (De Zonnebloem 2006) meer dan 
een miljoen huisbezoeken aflegde bij 58.428 zorgvragers. Patiëntenorganisaties schat-
ten dat in het jaar 2004 26.854 personen deelgenomen hebben aan lotgenotencontact 
via groepsbijeenkomsten. Ook het aantal lotgenoten dat elkaar via het internet treft, is 
aanzienlijk (Oudenampsen et al. 2005).
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Uit deze beschrijving van het werk van vrijwilligers in de zorg blijkt dus dat er een rijk 
geschakeerde dienstverlening door vrijwilligers en lotgenoten bestaat waarmee het 
sociale isolement van ouderen, gehandicapten, chronische zieken en mantelzorgers 
kan worden voorkomen of bestreden. Deze dienstverlening wordt in groten getale 
gebruikt en de waardering ervoor is groot. Op deze wijze leveren vrijwilligers een 
belangrijke bijdrage aan de levensvreugde van burgers in een kwetsbare positie.

Noten
1	 Er	is	een	schaal	geconstrueerd	met	drie	items:	‘kan	goed	met	anderen	praten’,	‘kan	bij	mensen	terecht’	
	 en	‘er	zijn	mensen	die	me	echt	begrijpen’.	Deze	drie	items	representeren	iedereen	ander	aspect	van	

sociaal	isolement.	De	betrouwbaarheid	van	de	schaal	is	goed	(α	=	.71).	Bij	verwijdering	van	één	van	de	
items	wordt	de	betrouwbaarheid	minder.

	 Uit	een	regressieanalyse	waarin	naast	‘sociaal	isolement’	ook	‘niveau	van	gezondheid’	en	‘tevreden-	
heid	met	het	inkomen’	als	onafhankelijke	variabele	zijn	opgenomen,	blijkt	dat	de	afwezigheid	van	

	 ‘sociaal	isolement’	de	sterkste	voorspeller	is	voor	de	mate	waarin	burgers	zichzelf	gelukkig	beschou-	
wen	(β	=	.21).	Het	‘niveau	van	gezondheid’	voorspelt	net	iets	minder	(β	=	.1�)	en	‘tevredenheid	met	het	
inkomen’	heeft	nauwelijks	invloed	op	de	mate	van	geluk	van	burgers	(β=	.07).
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	 	 	 	 Komt	het	geluk	met	de	jaren?	
	 	 	 	 Peter	Tammes

Tegenwoordig spelen naast objectieve criteria steeds vaker subjectieve oordelen die 
mensen hebben over hun levenssituatie een rol in het maatschappelijke en politieke 
debat. De mate van geluk die men ervaart, is zo’n subjectief oordeel. De door website-
bezoekers opgebouwde encyclopedie Wikipedia omschrijft geluk als ‘tevreden zijn 
met de huidige levensomstandigheden of met het leven zoals dat zich nu presenteert’. 
Bestaan er verschillen in tevredenheid met het leven tussen jongeren en ouderen, en 
tussen generaties? 

Het scp peilt vanaf 1975 meningen onder inwoners in Nederland omtrent Culturele 
Veranderingen (cv).  In deze vragenlijst en in de voorloper, Riskante Gewoonten (rig), 
is in diverse jaren gemeten hoe tevreden burgers zijn met het leven en met wat in het 
leven is bereikt. De verschillende meetjaren maken het mogelijk om naast verschillen 
tussen jongeren en ouderen, verschillen tussen perioden of generaties te ontdekken in 
de mate van geluk. 

Jong	en	oud	even	gelukkig?
In de afgelopen decennia gaf gemiddeld 7% aan ontevreden te zijn met het leven dat ze 
leiden, 43% was tevreden en 40% was buitengewoon of zeer tevreden. Verwacht wordt 
dat in het welvarende Nederland met name in deze laatste categorie variatie bestaat 
tussen diverse groepen en perioden. Een eerste onderscheid is die tussen jong en oud. 
In figuur 1 zijn vier leeftijdscategorieën onderscheiden. Het percentage buitengewoon 
of zeer tevredenen daalt naarmate men ouder wordt, en bereikt een dieptepunt tijdens 
de middelbare leeftijd, waarna het percentage weer stijgt. 
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Figuur	1	
Buitengewoon of zeer tevreden met leven naar leeftijdscategorieën
 (in procenten)
   

Bron:	scp (cv	1�7�-�1/��-�7/�1-�2/�4-��/2004)	n=21.�2�

Voor mannen wordt deze middelbare leeftijd wel gezien als een periode waarin zich 
een midlife crisis kan voordoen. Een volgend onderscheid is daarom die naar sekse. In 
figuur 2 is te zien dat het percentage mannen dat zeer of buitengewoon tevreden is 
met het leven het laagste is in de middelbare leeftijd, maar daarna fors stijgt; oudere 
mannen zijn het meest tevreden. Het percentage buitengewoon of zeer tevredenen 
onder vrouwen is hoger dan onder mannen, en daalt pas bij het begin van de middel-
bare leeftijd en de menopauze. In de oudste leeftijdscategorie krabbelt het percentage 
buitengewoon of zeer tevredenen onder vrouwen iets op maar is flink lager dan dat 
onder mannen. 
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Figuur	2
Buitengewoon of zeer tevreden met leven naar leeftijdscategorieën
en sekse (in procenten)

Bron:	scp(cv	1�7�-�1/��-�7/�1-�2/�4-��/2004)	n=21.�2� 

Zijn oudere mannen meer tevreden met het leven omdat ze hun pensioen/vut hebben 
gehaald? Figuur 3 toont dat onder respondenten met een baan het percentage tevre-
denen hoger is. Zowel onder ouderen met áls zonder baan stijgt tevredenheid met het 
leven. Dit patroon komt overeen met dat voor mannen in figuur 2. 
 Onder ouderen heeft gemiddeld 8% een baan, van wie 14% van de mannen en 3% 
van de vrouwen, tegenover respectievelijk 59%, 87% en 34% onder personen in hun 
middelbare leeftijd. Het behalen van de pensioengerechtigde leeftijd lijkt hier zichtbaar 
onder degenen die een baan hadden en met de vut/pensioen gaan: geen werkverplich- 
tingen meer. Degenen die er voor kiezen om door te werken terwijl dat niet hoeft, zullen 
zich er waarschijnlijk prettiger door voelen. Het behalen van de pensioengerechtigde 
leeftijd en de keuze om wel óf niet door te werken kan een verklaring zijn waarom 
meer oudere dan jongere mannen tevreden zijn. Oudere mannen hebben  vier keer zo
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Figuur	3
Buitengewoon of zeer tevreden met leven naar leeftijdscategorieën 
en wel/geen baan (in procenten)

   

Bron:	scp/cv	1�7�-�1/��-�7/�1-�2/�4-��/2004)	n=21.�7�

 

vaak een baan als oudere vrouwen. Het hebben van een baan op oudere leeftijd kan 
daarmee tevens een deel van de verklaring zijn waarom meer oudere mannen buiten- 
gewoon of zeer tevreden met het leven zijn dan oudere vrouwen. 

Elke	periode	even	gelukkig?
Zijn mensen de laatste decennia al die tijd even gelukkig geweest of zijn er verande-
ringen waar te nemen? Daartoe zijn in figuur 4 de percentages buitengewoon of zeer 
tevreden weergegeven per leeftijdscategorie tijdens de periode 1979-2004.1 Over het al-
gemeen telt het cohort 45-59 jaar het laagste percentage buitengewoon of zeer tevrede-
nen. De percentages golven per leeftijdscohort door de tijd, maar alle cohorten maken 
dezelfde golfbeweging. Deze golfbewegingen tonen dat de inwoners van Nederland in 
sommige perioden meer of minder tevreden waren met het leven. 
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Opvallend is de algemene dip in 1986 en de daaropvolgende forse stijging in elke leef- 
tijdscategorie. De terugloop van de (jeugd)werkloosheid in de jaren tachtig en met de 
val van de Berlijnse muur het verdwijnen van de koude oorlog zullen hebben bijgedragen 
aan toenemende tevredenheid met het leven. Onder jeugdigen en jongvolwassen zijn 
trends vaak extremer zichtbaar. Het percentage zeer of buitengewoon tevredenen in de 
jongste categorie schiet in 1991 en 1992 door naar 51. Het zijn met name in 1991 de 16-19 
jarigen en in 1992 de 20-24 jarigen die meer tevreden zijn. Vanaf 1994 is het percentage 
zeer of buitengewoon tevredenen in de jongste leeftijdscategorie weer meer gelijk met 
dat in andere categorieën.

Figuur	4
Buitengewoon of zeer tevreden met leven naar leeftijdscategorie 
in 1979-2004 (in procenten)

 

 

Bron:	scp (cv	1�7�-�1/��-�7/�1-�2/�4-��/2004)	n=21.�2�	 	
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figuur 5 staan percentages respondenten die tevreden zijn over wat ze in het leven 
hebben bereikt. In de periode 1958-1995 is daar gemiddeld 83% tevreden over. In alle 
categorieën is het percentage tevredenen in 1958 vrij hoog.2 Dat lijkt opvallend omdat 
de jaren vijftig bekend staan als een vreselijk burgerlijke periode. Die jaren mogen dan 
wel ‘stijf’ zijn geweest, men wist in deze periode van verzuiling en wederopbouw wel 
waar men aan toe was en wat men kon én mocht bereiken. De flinke dip onder de twee 
jongste categorieën in de jaren zeventig, hoogtijdagen van de jeugdcultuur, is eveneens 
opvallend. De keerzijde van een jeugdcultuur is de ruime vrijheid en vrijblijvendheid 
en het weinige houvast en de geringe duidelijkheid zoals die in de jaren vijftig nog wel 
bestonden. Bovendien speelde begin jaren zeventig de oliecrisis en was er ook voor het 
eerst sinds lange tijd sprake van grote werkloosheid. 

Figuur	�
Tevreden over in het leven bereikte, naar leeftijdscategorie, 
in 1958-1995 (in procenten)

Bron:	rig	1���;	scp (cv 1�7�/7�-�1/��/��)	n=10.�03
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Generaties	even	tevreden?
Bestaan er verschillen tussen generaties in tevredenheid over wat men in het leven heeft 
bereikt? Bij het vaststellen van een verschil tussen generaties gaat het er om of tussen 
leeftijdscategorieën veranderingen zijn waar te nemen in de loop van de tijd. De drie 
oudste leeftijdscategorieën golven in figuur 5 min of meer tegelijk door de tijd heen, met 
een uitschieter van categorie 30-44 jaar in 1975. De jongste leeftijdscategorie vertoont een 
ander patroon. Deze categorie toont het laagste percentage tevredenen met eveneens een 
uitschieter in 1975. Vanaf 1981 daalt dit percentage sneller dan onder de oudere leeftijds-
categorieën. Met name in 1981 daalt het percentage tevredenen onder 21-24 jarigen sterk, 
en in 1986 sluit de groep 25-29 jarigen zich bij deze trend aan. In de jaren tachtig en 
negentig lijkt zich daarmee een aanzet tot een generatieverschil te ontwikkelen.

De	gelukkige	oude	man	en	het	minder	tevreden	jongste	cohort
Geluk of zeer/bijzonder tevreden met het leven blijkt met het ouder worden af te nemen. 
Er bestaat één uitzondering: oudere mannen zijn het gelukkigst; midlife crisis overleefd 
en vut/pensioen gehaald. Tevredenheid met het leven golft onder alle leeftijdscate-
gorieën op dezelfde manier door de tijd; alleen begin jaren negentig is er een extreme 
opleving, na de algemene dip halverwege de jaren tachtig, in de jongste categorie. 

De mate van tevredenheid over wat men heeft bereikt in het leven golft eveneens door 
de tijd. De jongste categorie vertoont een afwijkende golfbeweging: in de jaren tachtig 
en negentig is de daling onder jongvolwassen groter dan in de andere leeftijdscatego-
rieën. Zowel overheidsbeleid als veranderende normen en waarden kunnen hebben bij-
gedragen aan deze ontwikkeling. In een meer individualistische samenleving ervaren 
jongvolwassen wellicht enerzijds meer druk om wat van hun leven te maken, anderzijds 
leggen zij misschien hun aspiraties hoger. Door overheidsbeleid gericht op jeugdwerk-
loosheid en bezuinigingen in de periode 1980-1993 vond een verschuiving plaats in de 
sociaaleconomische positie van jongeren (16-27 jaar): lagere inkomens, afgezwakte 
rechten en versterkte plichten.3 
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Noten
1	 Elk	meetjaar	is	representatief	voor	de	Nederlandse	bevolking.	Het	aantal	ondervraagden	verschilt	per	

meetjaar.
2	 In	1���	zijn	burgers	in	de	leeftijd	21-70	jaar	ondervraagd.	Voor	de	andere	meetjaren	is	in	figuur	�	deze	

leeftijdsgrens	aangehouden.
3	 H.	van	Ewijk	(1��4).	De verschuiving. De andere status van jongeren in de jaren tachtig.	Utrecht:	
	 De	Tijdstroom	bv.
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	 	 	 	 Laagopgeleide	allochtonen	relatief	tevreden	met	
	 	 	 	 de	Nederlandse	samenleving
	 	 	 	 Mérove	Gijsberts

De laatste jaren komen allochtonen nog maar weinig positief in het nieuws. Niet alleen 
verschijnen regelmatig berichten in de media dat het met de maatschappelijke positie 
van vooral de lager opgeleide Turken en Marokkanen niet zo best is gesteld, maar ook 
zijn er sinds 9/11 en de moord op Theo van Gogh steeds meer aanwijzingen dat alloch-
tonen het gevoel hebben er niet meer bij te horen in Nederland. Het is dus niet zo gek te 
verwachten dat allochtonen – en vooral de lager opgeleiden onder hen – zowel minder 
gelukkig zijn met hun eigen leven als minder tevreden met de Nederlandse samenleving. 
Persoonlijk geluk gaat immers vaak hand in hand met de levenskansen die mensen heb-
ben. Geldt dit ook voor personen die in een samenleving zijn terechtgekomen waarin ze 
niet zijn opgegroeid en voor kinderen van deze eerste generatie immigranten? Hoe zit 
het met het geluksgevoel van allochtonen in Nederland? Op basis van door het scp in 
2004 en 2005 uitgevoerde enquête-onderzoek onder allochtone en autochtone stedelin-
gen kunnen we dit nader bekijken. Er is respondenten zowel gevraagd naar persoonlijk 
geluk als naar de mate van tevredenheid met de Nederlandse samenleving.
 Op de vraag hoe gelukkig men zichzelf acht, blijken allochtonen minder vaak aan 
te geven gelukkig te zijn dan autochtonen: minder dan 80% geeft aan gelukkig of erg 
gelukkig te zijn (tabel 1). Turken geven het minst vaak aan dat zij gelukkig zijn. Onder 
autochtonen ligt dit percentage net boven de 90%. De verschillen tussen de opleidings-
categorieën zijn zoals te verwachten. Zowel onder autochtonen als onder allochtonen 
zijn de hoger opgeleiden een stuk gelukkiger dan de lager opgeleiden. Dus geluk gaat 
inderdaad samen met iemands maatschappelijke positie.
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Tabel	1	
Aandeel per etnische groep dat aangeeft (erg) gelukkig te zijn (in procenten)

	 Turken	 Marokkanen	 Surinamers	 Antillianen	 autochtonen

totaal	 73 78 79 79 91
	 	 	 	 	
max.	basisonderwijs	 67 72 66 68 81
vbo/mavo	 80 78 75 76 90
mbo/havo/vwo	 76 87 84 81 91
hbo/wo	 81 82 88 85 93

Bron:	scp (las	2004/0�),	1�-��	jarige	inwoners	van	de	g�0,	gewogen	gegevens.

Heel anders wordt het beeld wanneer gevraagd wordt naar de tevredenheid met de 
Nederlandse samenleving. Wat allereerst opvalt, is dat allochtonen in het las onder- 
zoek aangeven dat zij gemiddeld genomen meer tevreden met de Nederlandse samen- 
leving zijn dan autochtonen. Allochtonen geven de Nederlandse samenleving een 7–, 
terwijl autochtone Nederlanders niet verder komen dan een 6+ (tabel 2). Nog opval-
lender is dat onder autochtonen de hoger opgeleiden meer te spreken zijn over de 
Nederlandse samenleving dan de lager opgeleiden, terwijl dit onder allochtonen (vooral 
Turken en Marokkanen) precies andersom is. Hier zijn de hoger opgeleiden het minst 
tevreden over de samenleving en de lager opgeleiden juist het meest tevreden. Lager 
opgeleide allochtonen zijn bovendien gemiddeld genomen een stuk tevredener dan 
lager opgeleide autochtonen: het verschil in rapportcijfer 7  gegeven door allochtone 
laagopgeleiden en 5,5 door autochtone laagopgeleiden is aanzienlijk.



	 Laagopgeleide	allochtonen	relatief	tevreden	met	de	Nederlandse	samenleving							�1

Tabel	2	
Tevredenheid met de Nederlandse samenleving, gemiddelde rapportcijfers op een schaal 
van 1 tot 10, 10 staat voor heel tevreden

	 Turken	 Marokkanen	 Surinamers	 Antillianen	 autochtonen

totaal	 6,8 6,8 6,6 6,8 6,2
	 	 	 	 	
max.	basisonderwijs	 6,9 7,1 6,7 6,9 5,6
vbo/mavo	 6,9 6,7 6,8 6,9 6,0
mbo/havo/vwo	 6,7 6,6 6,5 6,7 6,1
hbo/wo	 6,5 6,6 6,5 6,7 6,6

Bron:	scp (las	2004/0�),	1�-��	jarige	inwoners	van	de	g�0,	gewogen	gegevens.

Hoger opgeleide allochtonen zijn dus gelukkiger met het eigen leven, maar minder 
gelukkig met de samenleving als geheel. Lager opgeleide allochtonen zijn juist minder 
gelukkig met het eigen leven, maar gelukkiger met de samenleving als geheel. Dit gaat 
op zijn minst in tegen het beeld van de kansloze, onopgeleide allochtone onderklasse 
als voedingsbodem voor maatschappelijke ontevredenheid. Integendeel: laagopgeleide 
allochtonen geven de Nederlandse samenleving een dikke voldoende. 
 Dit vraagt om een verklaring. Allereerst wat betreft persoonlijk geluk: waarom zijn 
hoger opgeleide allochtonen gelukkiger dan lager opgeleiden? Nadere (multivariate) 
analyses laten zien dat de belangrijkste verklaring is dat ze vaker werk hebben en werk 
maakt gelukkig. Ook helpt het dat ze relatief minder vaak in één van de vier grote 
steden wonen. Het wonen in de grote steden maakt namelijk ongelukkiger. Voor zowel 
hoger als lager opgeleide allochtonen geldt daarnaast nog in ongeveer gelijke mate dat 
veel contact met familie (en in mindere mate vrienden) gelukkiger maakt. 
 Dan de vraag naar het omgekeerde verband tussen opleiding en tevredenheid met de 
Nederlandse samenleving. Waarom zijn hoger opgeleide allochtonen minder tevreden 
en lager opgeleide allochtonen relatief tevreden? Een hypothese zou kunnen zijn dat 
dit komt omdat hoger opgeleiden meer in aanraking komen met de veelal negatieve 
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berichtgeving in de media over de multiculturele samenleving. Een aanwijzing hiervoor 
werd al in eerder scp-onderzoek gevonden toen bleek dat hoger opgeleide allochtonen 
in hogere mate het gevoel hebben dat het maatschappelijk klimaat hen niet gunstig ge-
zind is en ook meer discriminatie ervaren dan lager opgeleide allochtonen. Uitgevoerde 
analyses tonen echter aan dat het volgen van de Nederlandse media in het algemeen 
en de Nederlandse politiek in het bijzonder niet het verschil in tevredenheid verklaren 
tussen hoger en lager opgeleide allochtonen. Ook laten de analyses zien dat de hogere 
mate van tevredenheid onder lager opgeleide allochtonen niet te maken heeft met hun 
relatieve ‘isolement’. Het kijken  naar de eigen zenders en de contacten binnen de eigen 
groep spelen geen rol in de verklaring. Wel is het wederom zo dat wonen in de g4 de 
tevredenheid met de samenleving doet afnemen en veel contact met familie deze doet 
toenemen. Echter dit verklaart niet de relatief hogere tevredenheid onder laag opge-
leide allochtonen en al helemaal niet het verschil ten opzichte van de meest ontevreden 
groep, de laag opgeleide autochtonen.
  Wat dan wel? Mogelijk is onder lager opgeleide allochtonen minder dan onder au-
tochtone laagopgeleiden sprake van relatieve deprivatie, omdat men zich voornamelijk 
met de eigen groep vergelijkt en er onder hen velen zijn in een relatief slechte positie. 
Wellicht zijn lager opgeleide allochtonen bovendien minder bezig met wat de overheid 
voor ze zou moeten doen en zoeken zij hulp en ondersteuning meer in eigen kring. Wat 
ook zou kunnen, is dat onder autochtone laagopgeleiden een sterkere ‘klaagcultuur’ 
heerst dan onder allochtone laagopgeleiden. Misschien geven zij ‘de samenleving’ meer 
de schuld van hun geringere levenskansen. Dit zijn allemaal mogelijke verklaringen 
die echter niet empirisch onderbouwd kunnen worden. Wat de relatieve tevredenheid 
van laagopgeleide allochtonen precies verklaart, blijft de vraag. Wel wordt duidelijk dat 
de autochtone laagopgeleiden in termen van ontevredenheid met de samenleving een 
‘explosievere’ groep lijken dan de allochtone laagopgeleiden. 
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	 	 	 	 Meer	mens	met	Vitamine	C	?
	 	 	 	 Over	de	relatie	tussen	cultuur	en	geluk
	 	 	 	 Andries	van	den	Broek

‘Cultuur moet, cultuur is goed,’ zo laat de drijfveer achter het cultuurbeleid zich bondig 
kenschetsen. In de loop van de jaren is het verhaal achter dat ‘goede’ sterk afgezwakt. 
De idee dat cultuur toegang zou verschaffen tot het goede leven, of althans tot een beter 
leven, heeft met de emancipatie van het individu aan zeggingskracht verloren. Volgens 
de vigerende liberale interpretatie van emancipatie is het autonome individu immers 
zeer wel in om staat zelf te bepalen wat goed is voor hem of haar. Over volksverhef-
fing hoort men cultuurspreiders dan ook niet meer. Die hebben de minder ambitieuze 
stellingname betrokken dat individuen beter in staat zijn om autonoom te kiezen wel 
of niet een portie cultuur in hun vrijetijdsrepertoire op te nemen nadat ze eerst van een 
minimum aan cultuur hebben kennisgenomen. 
 Maar waarom zouden mensen zich eigenlijk voor cultuur, hier opgevat als kunsten 
en erfgoed, interesseren? En waarom vindt de overheid het bevorderen van cultuur 
belangrijk? Behalve een aantal instrumentele redenen (cultuur zou steden aantrekke-
lijker maken, de economie doen aantrekken en voor meer cohesie in de multi-etnische 
samenleving zorgen), ligt aan die beleidsbelangstelling voor de veronderstelling ten 
grondslag dat cultuur het leven van mensen verrijkt. Maar waarin precies moet die ver-
rijking gezocht en gevonden worden? Leren mensen het leven er beter door begrijpen? 
Kunnen mensen het leven beter aan? Worden ze er gelukkiger van? Op dit punt is het 
denken achter cultuurspreiding weinig specifiek. 

Hier staat de laatste vraag centraal: ‘Maakt cultuur gelukkiger?’, of precieser: ‘Maakt 
deelname aan culturele activiteiten gelukkiger?’ Alvorens die vraag te beantwoorden 
dient zich de vraag aan of er eigenlijk aanleiding is een verband tussen geluk en cul-
tuurdeelname te veronderstellen, en zo ja: in welke richting? Welke theoretische en 
empirische inzichten zijn beschikbaar? 
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Om met theorie te beginnen: er zijn enkele overwegingen aan te voeren dat culturele er-
varingen het geluksniveau verhogen. Bij wijze van bewijs uit het ongerijmde: Scitovsky 
(1976) wees al op het gevaar aan verveling ten prooi te vallen. Layard (2005: 74) noemde 
in dit verband een reeks vitale ervaringen die dat zouden helpen voorkomen: ‘playing 
tennis, singing in a choir, painting a picture, watching football, writing a book or ma-
king love.’ Leuke dingen doen in de vrije tijd dus, maar toch spelen vrijetijdsbesteding 
in het algemeen en cultuurdeelname in het bijzonder in de door hem benoemde facto-
ren van geluk nauwelijks een rol. Csikszentmihalyi (1997) daarentegen kent vrije tijd 
wel een rol van betekenis toe. Zijn betoog laat zich lezen als een pleidooi tegen te pas-
sieve vrijetijdsbesteding, waarbij vooral tv-kijken het moet ontgelden (Csikszentmihalyi 
1997: 67, vgl. Layard 2005: 90, zie de bijdrage van Frank Huysmans elders in deze 
bundel). De mogelijkheid open latend dat sommige mensen juist aan het mijden van 
uitdagingen geluk ontlenen, kan men volgens Csikszentmihalyi een staat van geluk, 
door hem ‘flow’ genoemd, bereiken in (vrijetijds)activiteiten met een zekere uitdaging: 
‘Flow tends to occur when a person’s skills are fully involved in overcoming a challenge 
that is just about manageable’ (1997:30). Op het moment zelf gaat men volledig in zo’n 
activiteit op, achteraf kijkt men er voldaan op terug.

Een quick-scan leverde weinig empirische voorkennis op over de relatie tussen geluk 
en cultuurdeelname. Twee geraadpleegde overzichtsstudies (Layard 2005, Veenhoven 
2002) bevatten daarover althans geen informatie. Eerder scp-onderzoek geeft reden 
tot twijfel of beide hand-in-hand gaan. Onder scholieren werd veeleer het omgekeerde 
vastgesteld (Van den Broek en Huysmans 2003). Scholieren die meer gecanoniseerde 
cultuur bezochten, rapporteerden wat vaker emotionele problemen, een samenhang 
die zich overigens niet gemakkelijk laat duiden. Groeit de hang naar cultuur naarmate 
scholieren emotioneel in de knoop zitten, of is cultuur dermate confronterend dat ze 
erdoor in emotionele problemen komen? Vergroot cultuur emotionele problemen, of 
heeft het meer aantrekkingskracht op wie al emotionele problemen ervaart? Ofwel: 
is kunst verontrustend of vertroostend? Die vragen konden en kunnen niet worden 
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beantwoord. In datzelfde onderzoek bleek het emotioneel welbevinden van scholieren 
geen verband te houden met hun deelname aan popcultuur of amateurkunstbeoefening. 

Eén en ander leidt niet tot een duidelijk antwoord op de vraag of culturele activiteiten 
gelukkiger maken. Er zijn geen metingen voorhanden bij individuen voordat en nadat 
ze ‘aan cultuur deden’. Wel kunnen deelnemers met niet-deelnemers worden vergele-
ken. Geluk is gemeten met de vraag: ‘Hoe gelukkig bent u?’. De antwoorden zijn hier 
omgewerkt tot rapportcijfers, waarbij 1 staat voor ‘ongelukkig’, 5,5 voor ‘niet gelukkig/
niet ongelukkig’ en 10 voor ‘zeer gelukkig’. De gepresenteerde cijfers hebben betrek-
king op autochtone inwoners van de 50 grootste gemeenten in Nederland in de leeftijd 
15-65 jaar, gemeenten dus met elk een eigen cultureel aanbod. 
 De ruim 800 geïnterviewden waarderen hun geluksniveau gemiddeld met een 8,1: 
ze zijn gelukkig. Het wel-of-niet-deelhebben aan enigerlei vorm van cultuur blijkt daar 
niet op van invloed (zie tabel). Of het nu gaat om gecanoniseerde cultuur (museum, 
klassiek concert, toneel), om popcultuur (popconcert, bioscoop, cabaret, musical), om 
optredens in de informele setting van feesten (muziek, theater) of om amateurkunst-
beoefening (zelf schilderen, musiceren of toneelspelen), nooit blijkt er een (significant) 
verschil te bestaan tussen degenen die daar wel of geen deel aan hadden. 

Deelname aan culturele activiteiten en ervaren geluk, autochtone 
15-65 jarige inwoners van G50, 2004/2005	(in procenten)

	 niet-deelnemers	 deelnemers

bezoek	gecanoniseerde	cultuur	 �,0	 �,1
bezoek	popcultuur	 �,0	 �,1
bezoek	informele	cultuur	 7,�	 �,2
amateurkunstbeoefening	 �,1	 �,1

Noot:	geen	van	de	genoemde	verschillen	is	statistisch	significant
Bron:	scp (las	2004/200�)
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Alvorens aan een eerste snelle indruk vergaande conclusies te verbinden, is een reflectie 
op de data en analyse geboden. Deze gegevens hebben geen betrekking op de mogelijke 
concrete geluksbeleving op het moment van cultuurparticipatie zelf en kunnen dan ook 
niet worden aangevoerd als een directe weerlegging van Csikszentmihalyi’s idee van 
‘flow’. De geluksbeleving tijdens een concrete activiteit kan strikt genomen alleen via 
een peiling tijdens die activiteit zelf (bijvoorbeeld met de experience sampling method, 
die van de proefpersoon verwacht dat hij zijn stemming op het moment zelf weergeeft) 
zichtbaar worden gemaakt. 
 Toch lijken de uitkomsten erop te duiden dat cultuur geen ‘flow’ veroorzaakt of dat 
die ‘flow’ het algemene geluksgevoel niet verhoogt. Wellicht volgen op perioden van 
‘flow’ steeds perioden van ‘being stuck’. In zo’n milde opeenvolging van manisch en 
dan weer depressief maakt ‘flow’ het geluksniveau per saldo niet hoger. Of wellicht is 
‘flow’ alleen voor de zeer sterk geïnvolveerden weggelegd en raakt dat in deze analyse 
ondergesneeuwd temidden van de velen die ‘wel eens’ aan cultuur deelhebben. Of 
wellicht, ten derde, zijn momenten van ‘flow’ niet uitsluitend voor cultuurliefhebbers 
weggelegd, maar ervaren voetballiefhebbers en duivenmelkers (deelnemers aan gezon-
ken cultuurgoed, maar dit terzijde) net zo veel geluk als cultuurminnaars. In dat geval 
voelt men zich meer mens door de verveling voor te blijven, waarbij Vitamine C(ultuur) 
blijkbaar niet onmisbaar is. 
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	 	 	 	 Met	mijn	tuin	in	de	wolken 	 	 	 	 	
	 	 	 	 Jeanet	Kullberg

Een oranjeharige boerenjongen die een grote persvoersilo op het erf met rode rozen en 
paarse vlinderstruiken heeft beplant en daarin vol overgave aan het schoffelen is. Een 
dame met wilde, zwarte haardos en een tamelijk nauwsluitende rok bevindt zich op 
raadselachtige wijze tussen dakramen, dakgoot en minuscuul platje en begiet haar 
uitbundige dakraamtuintje. Het zijn twee foto’s uit het aanstekelijke boek Met mijn 
tuin in de wolken1 van begin jaren tachtig, waarin mensen geportretteerd worden die op 
gelukzalige wijze over hun passie voor planten en bloemen vertellen. 
 In een artikel in het liefhebbersblad Onze Eigen Tuin analyseert Lili De Court Onder- 
water,2 klinisch psychologe, waarom tuinieren mensen zo gelukkig kan maken. De 
tuinliefhebber raakt in flow omdat hij in gemeenschap met de natuur verkeert en doel-
gericht een eigen, paradijselijke omgeving creëert. In najaar en winter komt daar nog 
bij dat de tuinier – zelfs bij somber weer – aan opwekkende lichtstralen bloot staat. 
 Toch zijn mensen die tuinieren niet veel gelukkiger dan mensen die dat nalaten. Een 
uitzondering vormen degenen die een volkstuin hebben (figuur 1). De volkstuinders, 
een steeds kleiner wordende groep, zeggen vaker dan mensen die alleen een tuin bij 
huis hebben ‘erg gelukkig’ te zijn. De meeste hedendaagse volkstuinders hebben ove-
rigens naast de volkstuin ook een tuin bij het huis. In hun geluksbeleving kan, behalve 
het tuinieren als zodanig, het gemeenschappelijke element ook een rol spelen, het kun-
nen delen van hun liefhebberij met mensen in de directe omgeving. Het minst gelukkig 
zijn mensen zonder tuin, maar dat zegt nog weinig over het tuinieren als geluksfactor. 
Mensen zonder tuin moeten immers ook de verblijfsfunctie van een buitenruimte mis-
sen, want lang niet altijd is er compensatie in de vorm van een flink balkon of dakterras. 
 Wie willens en wetens aan een volkstuin begint, mag tot de echte groene tuinlief-
hebbers gerekend worden. Voor het volk dat in de eigen tuin aan de slag gaat, is dat 
minder evident. Volgens tuinbelevingsonderzoek van SmartAgent Company (2002)3 
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is voor ruim 40 procent van de tuinbezitters tuinieren een noodzakelijk kwaad, een 
verplichting en zeker geen liefhebberij. Zij hebben niet zoveel op met in contact zijn
met de natuur, actief, creatief en ‘lekker’ tuinieren. Ze onderschrijven stellingen als: 
‘Ik heb vaak geen zin om te tuinieren’; ‘Ik heb geen tijd om te tuinieren’; ‘Ik heb eigen-
lijk een hekel aan tuinieren’ en – in het geval van het segment ‘de tuinconformist’ – 
‘Ik zou eigenlijk meer aan mijn tuin moeten doen’. Dit doet denken aan een sketch van 
cabaretière Marjan Luif (met Marcel Musters) waarin een echtpaar ruziet over wie van 
de twee ‘de boel moet omscheppen’, ‘de vijver leegscheppen zodat de ornamenten erin 
kunnen’ en wie de ‘flagstones zal schoonschrapen’.4 

Figuur	1
In welke mate vinden mensen die een volkstuin hebben, mensen met 
een tuin bij het huis en mensen zonder tuin zichzelf een gelukkig 
mens? (in procenten)

Bron:	scp (tbo’7�-’0�)	
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Deze vormen van tuincorvee passen bij het moderne tuinieren, volgens Romke van der 
Kaa5 ingegeven door toegenomen verhuismobiliteit van de bevolking en door twee-
verdienerschap. Verhuismobiliteit, in het bijzonder het fenomeen starterswoning, een 
tussenstap naar de ideale woning, zou het investeren in langzaam groeiende planten 
zinloos maken. Geen hagen dus, maar schuttingen om privacy te creëren. Ornamenten 
zoals klapstoelen, zinken wasteilen en pompoenen creëren onmiddellijk sfeer en kun-
nen zonder veel moeite meeverhuizen naar een volgende woning. Tweeverdieners heb-
ben bovendien weinig tijd om te tuinieren en zoeken hun toevlucht in wat Van der Kaa 
kattenbaktuinen noemt, met steenslag gevulde percelen. Ornamenten- en kattenbak-
tuinen vergen weinig onderhoud.

Figuur	2
Aandeel volwassenen dat een volkstuin heeft, wel eens tuiniert, planten kweekt 
en kamerplanten verzorgt, 1975-2005 (in procenten)

Bron:	scp (tbo’7�-’0�)
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Toenemende ontgroening en verharding van particuliere tuinen laten zich behalve 
uit de scherpe observaties van tuingoeroe Van der Kaa ook aflezen uit het verloop van 
bestedingen bij tuincentra en kwekers: afnemende verkoop van planten, potgrond en 
dergelijke en toenemende aankoop van bouwmaterialen, ornamenten en barbecues.6 
Sinds 1975 is het aantal mensen dat zegt wel eens te tuinieren ongeveer gelijk gebleven, 
net als het aandeel Nederlanders dat over een tuin beschikt. Maar er wordt steeds min-
der werk gemaakt van het kweken en verzorgen van tuin- en kamerplanten (figuur 2). 

Tegenover tuineigenaren die niet van tuinieren houden, staan de enthousiaste tuinier-
segmenten, ‘de prestigieuze perfectionisten’, die resultaatgericht aan een stijlvolle tuin 
werken en ‘de trotse tuinbezitters’, die graag laten zien dat ze de tuin keurig netjes 
bijhouden. Meer dan gemiddeld omschrijven mensen uit deze segmenten hun ideale 
tuin als ‘strak’. Tenslotte is er ‘de liefhebber, het groene tuintype’, dat de ideale tuin 
overwegend omschrijft als plek om lekker te tuinieren en actief in contact te zijn met de 
natuur. Zij hechten het meest van alle tuiniers aan een natuurlijke, groene, romantische 
en bloemrijke tuin en aan het kweken van groenten, kruiden en fruit. Ze lezen vaker 
dan de anderen tuinbladen en kijken minder naar commerciële televisie. Programma’s 
waarin mensen andermans tuin bij wijze van verrassing op de schop nemen en er een 
ludieke thematuin van maken, moeten hen een gruwel zijn. Het uitbundige, bloemrijke, 
groene, romantische tuiniersegment bestaat, als enige van alle onderscheiden groepen, 
voor meer dan 80% uit vrouwen. Nu is het verzorgen van planten, vooral kamerplanten, 
al decennia lang een bezigheid van vrouwen (figuur 3), maar onder de tuiniers en vooral 
de volkstuinders stijgt het aandeel vrouwen. Er lijkt sprake van een sluipende feminise-
ring van de particuliere groenverzorging.
 Het volkstuinieren is voor het eerst gepropageerd door de in 1784 opgerichte Maat-
schappij tot Nut van het Algemeen, die zich ten doel stelde om het algemeen volksgeluk 
te bevorderen. In haar kielzog stelden in de negentiende eeuw ook woningbouwver-
enigingen, de Bond van Spoorwegpersoneel en de Volksbond tegen drankmisbruik 
percelen ter beschikking aan arbeiders, tot nut en genoegen van de werkman.7 Met de 



	 Met	mijn	tuin	in	de	wolken							103

emancipatie van de arbeiders ontstonden begin twintigste eeuw door de tuiniers op-
gerichte verenigingen en raakte de term volkstuin in zwang, in plaats van arbeiders- 
tuin. Er begint zich langzaam een verschuiving af te tekenen van nutstuinen naar sier- 
en verblijfstuinen, hoewel vooral langs spoorwegen de ouderwetse groentetuinen nog 
lang stand hielden. Binnenkort is het voor veel van de spoortuinders uit met de pret, 
omdat de ns om veiligheidsredenen veel van deze tuinen wil sluiten. Het aanbod van 
volkstuinen aan de stadsranden slinkt bovendien naarmate de steden uitbreiden. 

Figuur	3
Aandeel vrouwen onder de mensen die kamerplanten verzorgen, planten 
kweken, volkstuinieren en wel eens in de tuin bij huis werken, 1975-2005
in procenten)

Bron:	SCP	tijdbestedingsonderzoeken	1�7�-200�
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In dat schaarser wordende volkstuinsegment vinden meer en meer vrouwen hun geluk, 
terwijl ook de belangstelling onder allochtonen snel groeit, vooral voor eenvoudige 
schoffeltuinen zonder dure opstallen, want er is vaak geen geld om die over te nemen.8 
Voor de vrouwen uit het door SmartAgent onderscheiden groene tuinsegment geldt 
ook dat ze tamelijk bescheiden inkomens hebben en zich dus geen kasteeltuinen kun-
nen veroorloven. Mensen die om hun eigen geluk na te jagen decoratieve, echte tuinen 
maken, dragen ook bij aan andermans geluk. De burgers, ook degenen die zelf niet 
van tuinieren houden, hechten immers veel waarde aan een groene buurt.9 Ook zou uit 
omgevingspsychologisch onderzoek blijken dat kijken naar groen mensen rust biedt 
en helpt herstellen van stress en vermoeidheid. Een aantrekkelijke groene ruimte kan 
mensen bovendien stimuleren om bijvoorbeeld eens te gaan wandelen en zo’n omge-
ving functioneert ook beter als ontmoetingsruimte dan een kale ruimte. Goede sociale 
relaties hebben weer positieve effecten op welzijn en op het veiligheidsgevoel.10 
 Nu zijn eengezins nieuwbouwhuizen sinds de jaren tachtig steeds volumineuzer 
geworden, zonder dat de kavels groter werden;11 de woningen worden groter en de 
tuinen kleiner. Dat is goed nieuws voor wie de flagstones moet schoonschrapen, maar 
voor het geluk van echte tuiniers, zij die uit liefhebberij tuinarbeid verrichten, is het 
jammer. Particuliere tuinen fungeren steeds minder als groenvoorziening, terwijl 
mensen wel hechten aan een groene omgeving. De ontgroening van tuinen vraagt om 
tegenwicht in de vorm van goed onderhouden publiek groen en liefst ook nieuwe semi-
publieke volkstuincomplexen, waar echte tuiniers zich in goed gezelschap kunnen 
uitleven. 
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	 	 	 	 Niet	zo	gelukkig	in	de	Dapperstraat
	 	 	 	 	Paul	Dekker	en	Joep	de	Hart	1

Voor veel Amerikanen is het de American dream, voor gelovigen de hemel of Nirvana, voor 
communisten de klassenloze maatschappij, voor workaholics de flow, voor anderen 
Disneyland Parijs en voor de Beatles een warme revolver. Culturen, religies en individu-
en verschillen in hun visie op de aard van het geluk en de wegen waarlangs het bereikt 
kan worden. Door de eeuwen heen wijzen migratiebewegingen op een koppeling van 
geluk aan verblijfplaats: van Mozes’ tocht naar het beloofde land tot de hedendaagse 
komst van vluchtelingen naar westerse landen. Bestaat geluk ongeacht de plaats waar 
we ons bevinden en onze omgeving? Volgens psalm 84 vindt de mus zich een huis, 
maar bouwt ook de zwaluw ooit een nest. En huis of nest: hoe het er verder ook uitziet, 
ze zijn beide tevreden. Waarom zou dat voor mensen anders zijn? Volgens Veenhoven 
is de samenhang tussen geluk en welstandsniveau gering (en lijkt ook een plotselinge 
daling van inkomen slechts voor een korte periode effect te hebben op het geluk van de 
getroffene). Aan het slot van zijn overzicht van onderzoeksuitkomsten komt hij tot de 
conclusie: ‘Paradise is not a prerequisit for happiness.’2 Je kan dromen van de Hof van 
Eden maar ook ‘domweg gelukkig, in de Dapperstaat’ zijn. 
 Althans zo lijkt het. Vanwege het uitzonderlijk grote aantal respondenten stelt de 
onlangs gehouden 21-minuten-enquête ons in staat om een gedetailleerder beeld van 
spreiding van geluk in ons land te geven dan tot dusver mogelijk was. De tweede 21-
minuten-enquête opende als volgt: ‘Om te beginnen willen wij u een aantal vragen 
stellen over hoe gelukkig u bent en wat uw belangrijkste zorgen zijn. Alles bij elkaar 
genomen, hoe gelukkig bent u de laatste tijd?’ met als antwoordmogelijkheden: 1) zeer 
ongelukkig, 2) ongelukkig, 3) niet ongelukkig, niet gelukkig, 4) gelukkig, 5) zeer geluk-
kig, en 6) weet niet/geen antwoord. Daarop volgden met dezelfde antwoordcategorieën 
nog drie geluksvragen: Hoe gelukkig bent u met Nederland? Hoe gelukkig bent u met 
uw woonplaats? Hoe gelukkig denkt u dat de volgende generatie zal zijn met Nederland? 
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Figuur	1
Gemiddelde gestandaardiseerde geluksscores in Nederlandse gemeenten

De betekenis van deze vragen voor de respondent is niet evident, maar we veronderstel-
len dat ze na de vraag over het eigen geluk uitnodigen tot vergelijkingen met andere 
mensen in respectievelijk de directe omgeving, verder weg en later. De 21-minuten- 
gegevens zijn door McKinsey sociaaldemografisch zo goed mogelijk gewogen voor een 
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representatief beeld van de bevolking van 15 tot 70 jaar.3  Op viercijferig postcodeniveau 
hebben we aan de enquêtegegevens van deze leeftijdscategorie een welstandsindicator 
gekoppeld.4

 Gebruik makend van deze gegevens gaan we in deze bijdrage drie dingen doen. In 
de eerste plaats geven we een overzicht van de spreiding van het geluk over Nederland. 
In de tweede plaats gaan we na in hoeverre het geluk wordt bepaald door welstand, op-
leiding, tevredenheid met de sociale omgeving (woonplaats, land) en vertrouwen in de 
toekomst. In de derde plaats verkennen we contextuele effecten: beïnvloedt de welstand 
of het geluk in je omgeving de mate waarin je je zelf gelukkig voelt?
 Allereerst dan de spreiding van geluk. Figuur 1 toont gemeenten in een driedeling 
van gestandaardiseerde geluksscores (19 gemeenten met minder dan 50 respondenten 
blijven buiten beschouwing). 

Oost-Groningen is geen pretje en de leefstijl op de Zeeuwse eilanden (‘ons bin zunig’) 
vraagt ook zijn tol, al was er rondom Domburg blijkbaar voldoende instroom van en 
vermenging met opgewekte zomergasten en kunstenaars. Maar verder zijn weinig 
aaneengesloten ongelukkige en supergelukkige gebieden waar te nemen. 
 Van alle gemeenten haalt Delfzijl de laagste gemiddelde gelukscore en Opmeer de 
hoogste. De figuur is gebaseerd op gestandaardiseerde gelukscores (met een nul voor 
het landelijk gemiddelde antwoord dat ergens tussen ‘noch ongelukkig, noch gelukkig’ 
en ‘gelukkig’ ligt. Tabel 1 toont de frequenties van originele antwoorden: voor Neder-
land, de ongelukkigste en gelukkigste gemeente en daarnaast de vier grote steden. 
In Delfzijl lopen maar liefst zeven maal zoveel ongelukkige respondenten rond als in 
Opmeer en maar half zo veel gelukkige. De verdeling van geluk en ongeluk in de vier 
grote steden wijkt vrijwel niet af van de landelijke verdeling.
 Dan de tweede vraag naar samenhangen. Tabel 2 toont de correlaties van het eigen 
geluk met ander geluk, opleidingsniveau, inkomen en welstand. Als een toegift zijn 
de samenhangen niet alleen voor individuen maar ook op het niveau van postcodes, 
gemeenten en provincies berekend. 



	 Niet	zo	gelukkig	in	de	Dapperstraat							10�

Tabel	1
Antwoorden op ‘Alles bij elkaar genomen, hoe gelukkig bent u de laatste tijd?’: procenten

	 Nederland	 							extremen	 	 																grote	steden
		 	 Delfzijl	 Opmeer	 A’dam					R’dam					Den	Haag					Utrecht

zeer	ongelukkig		 2 9 3 2 2 2 2
ongelukkig	 7 12 0 8 8 7 7
niet	ongelukkig,	
					niet	gelukkig	

25 31 3 26 27 26 26

gelukkig	 52 37 70 49 48 51 50
zeer	gelukkig	 15 12 24 15 15 14 15

n  159.439 251 111 10.125 9.747 5.833 2.580

Tabel	2
De samenhang tussen eigen geluk en ander geluk en welstand op vier niveaus: Pearson r

		 	 individuen	 postcodesa	 gemeentena	 provincies

gelukkig	met	Nederland	 	 0,35 0,42 0,37 0,67
gelukkig	met	de	woonplaats	 0,30 0,41 0,44 0,24
verwacht	geluk	in	de	toekomst	 0,30 0,38 0,38 0,51
opleidingsniveau	 	 0,13 0,17 0,24 0,23
huishoudinkomen	 	 0,24 0,32 0,40 0,28
postcodewelstand	 	 0,09 0,27 0,32 0,41

n  159.439 2.592 446 12

a	 Zonder	1.11�	postcodes	met	minder	dan	10	respondenten	en	1�	gemeenten	met	minder	dan	�0.

Op alle niveaus is er een duidelijke samenhang tussen het persoonlijke geluk en de te-
vredenheid met het land en de woonplaats en het voor de volgende generatie verwachte 
geluk. Op individueel niveau lijkt de welstand van de postcode van weinig belang te zijn 
voor het eigen geluk; op de drie aggregatieniveaus is dat meer het geval. 
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De postcodewelstand krijgt nu meer aandacht bij de beantwoording van de slotvraag 
naar de doorwerking van de omgeving in het persoonlijk geluk. In tabel 3 worden de 
gecombineerde effecten van enkele factoren in kaart gebracht, inclusief twee omge-
vingskenmerken.5 Naast Nederland (gemiddelde geluk = 0) zijn apart ook de kwart 
respondenten uit postcodegebieden met de laagste welstandsscores (gemiddeld geluk 

–13) en de kwart met de hoogste welstandscores (gemiddeld geluk +10) weergegeven.

Tabel	3
Effecten van diverse factoren op het eigen geluk (gestandaardiseerde scores): beta’sa

	 	 laagste	 hoogste
	 Nederland	 welstandskwart		 welstandskwart
	
		opleidingsniveau	 	 0,04	 	 0,0�	 0,02
		huishoudinkomen	 	 0,23	 	 0,23	 0,23
	 	 	 	 	
		postcodewelstand	 	 -0,02	 	 -	 -
		geluk	van	anderen	in		 	 0,17	 	 0,1�	 0,14
		de	postcode
	 	 	 	 	 	 	
		verklaarde	variantie	 	 11%	 	 11%	 �%
  n  154.977  38.766 38.712

a		 Ook	gecorrigeerd	voor	effecten	van	sekse	en	leeftijd;	alle	coëfficiënten	zijn	significant	op	p<0,001-niveau.

Wat maakt gelukkiger: geld of het geluk van de mensen in je omgeving? De bevindingen 
in tabel 3 suggereren dat het huishoudinkomen, ook in betere en slechtere buurten, 
meer tot het persoonlijke geluk bijdraagt dan gelukkige mensen in de omgeving. 
 Figuur 2 toont de samenhang tussen huishoudinkomen en geluk in Nederland en in 
de kwartielen postcodes met de hoogste en met de laagste welstandscores. In het hoog-
ste kwart maakt een inkomensstijging onderin niet uit en in het laagste kwart leidt een 
stijging naar het hoogste inkomensniveau tot een daling in plaats van verdere stijging 
van geluk. Dat vraag om verder onderzoek, waarin bij voorbeeld gekeken zou kunnen 
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worden naar veranderingen voor verschillende huishoudtypen afzonderlijk (studenten, 
werkenden, gepensioneerden). We vinden hier geen aanwijzingen dat rijken minder ge-
voelig zouden zijn voor de omgeving of dat armen extra ongelukkig zijn als ze omgeven 
worden door meer welstand. Vast te houden is vooral dat we voor Nederland als geheel 
wel de verwachte afvlakking van het effect van inkomen zien, maar ook bovenin heeft 
inkomen nog altijd een duidelijk positief gelukseffect.

       
Figuur	2
De samenhang tussen inkomen en geluk in Nederland en in betere en slechtere 
wijken 

Hoe zit het in dit verband trouwens met de Dapperstraat (postcode 1093)? De straat 
valt in het onderste postcodewelstandkwart en de meerderheid van haar 125 (ongewo-
gen 112) respondenten zit in de laagste twee inkomensgroepen. Die respondenten zijn 
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mogelijk (de aantallen zijn te klein voor stellige uitspraken) iets minder ongelukkig dan 
de respondenten op de onderste twee punten op de laagste-kwartlijn van figuur 2. De 
gemiddelde geluksscore van de Dapperstraat (-12) komt echter goed overeen met de 
gemiddelde geluksscore van het onderste postcodewelstandkwart in de rest van het 
land (-13). Men is niet zo gelukkig in de Dapperstraat. 
 ‘Paradise is not a prerequisit for happiness’: dat moge zo zijn, maar buiten de legen-
darische tuin gaat meer welstand wel degelijk gepaard met meer geluk. ‘Geld maakt 
niet gelukkig’ is een oude volkswijsheid, maar geen empirische werkelijkheid.
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Noten
1	 Met	dank	aan	Frans	Knol	voor	de	achterstandsmaat,	Jeroen	Boelhouwer	voor	het	maken	van	het	

kaartje,	en	bovenal	McKinsey	voor	het	snel	beschikbaar	stellen	van	de	enquêtedata.
2	 Zie	R.	Veenhoven	en	D.	Timmermans,	‘Welvaart	en	geluk’,	Economisch Statistische Berichten	2�	augustus	

1���:	p.	�2�-�31;	R.	Veenhoven,	Happiness in hardship.	Paper	presented	at	the	international	conference	
‘The	paradoxes	of	happiness	in	economics’,	Milaan,	21-22	maart	2003;	en	R.	Veenhoven,	‘Happiness	
in	hardship’,	in:	L.	Bruni	en	P.L.	Porta	(red.),	Economics and happiness.	Oxford:	Oxford	University	Press,	
200�	(p.	243-2��).

3	 De	sociaaldemografische	herweging	blijkt	op	sommige	controlekenmerken	zeer	succesvol	(zie:	
www.21minuten.nl/21minuten/21minuten_200�.pdf)	en	op	andere	minder	(zie	de	aantallen	responden-
ten	in	tabel	1:	de	relatie	Amsterdamse	:	Utrechtse	respondenten	is	bijna	1	:	4	,	terwijl	ze	nog	geen	1	:	3	
zou	moeten	zijn).	De	herweging	zal	vertekening	door	zelfselectie	van	respondenten	niet	corrigeren,	
maar	het	is	onwaarschijnlijk	dat	die	zelfselectie	de	vergelijking	van	plaatsen	en	de	samenhang	van	
kenmerken	substantieel	verstoort.

4	 Het	betreft	hier	een	omkering	van	de	op	opleidings-,	inkomens-	en	werkloosheidsniveaus	van	
postcodegebieden	gebaseerde	scp-achterstandsmaat	(zie	De sociale staat van Nederland 2005,	p.	2�4).	
Het	gecombineerde	bestand	telt	ongeveer	�000	respondenten	minder	dan	het	origineel,	vooral	door	
uitsluiting	van	respondenten	met	postbuspostcodes.	De	0,4%	respondenten	die	de	geluksvraag	niet	
kon	beantwoorden,	is	ook	uitgesloten.	

�	 Voor	de	fijnproevers:	omgevingsgeluk	=	(postcodegeluk	x	aantal	respondenten	in	de	postcode)	
	 –	gelukscore	van	de	respondent)	/	(aantal	respondenten	in	de	postcode	–	1).
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	 	 	 	 Plattelandsvrouw	te	spreken	over	beperkte	
	 	 	 	 zeggenschap	van	vrouwen
	 	 	 	 Anna	Adolfsen

De positie van vrouwen in de politiek is nog lang niet evenredig met die van mannen, 
noch in aantal, noch qua functieniveau. Het aandeel vrouwen in de politiek is niet gelijk 
aan dat van mannen en er zijn weinig vrouwen in de hoogste ambtelijke functies. Op 
provinciaal en gemeentelijk niveau is de vertegenwoordiging van vrouwen op deze 
posities zelfs lager dan op landelijk niveau (Merens et al. 2006). Nu is de vraag in hoe- 
verre en waarom (plattelands)vrouwen al dan niet tevreden zijn met de positie van 
vrouwen in besluitvorming.
 In overeenstemming met de feiten vindt de Nederlandse vrouw in het algemeen 
de positie van haar seksegenoten in besluitvormingsprocessen niet ideaal (Merens et 
al. 2006). Mannen daarentegen zijn minder ontevreden over de positie van vrouwen in 
besluitvorming, mogelijkerwijs omdat ze zelf het merendeel van deze functies op zich 
nemen en niet iets van de vrouwen te vrezen hebben…
 Vanuit het idee dat ‘onbehagen de motor is voor verandering’ kan worden veronder-
steld dat vrouwen ooit eens een evenredige positie binnen besluitvorming zullen op- 
eisen. Die ontevredenheid over genoemde positie geldt echter niet voor alle vrouwen in 
even sterke mate. Plattelandsvrouwen1 zijn beduidend minder negatief over de zeggen- 
schap van vrouwen dan de stedelijke vrouwen. Zo vindt 40% van de plattelandsvrouwen 
tegenover 46% van de vrouwen in de stad dat vrouwen te weinig invloed hebben op 
besluitvorming. Ook vindt een kleiner deel van de plattelandsvrouwen vergeleken met 
hun stedelijke seksegenoten dat het aandeel vrouwen in topfuncties de komende vijf 
jaar minstens moet verdubbelen (53% versus 62%). Bovendien zijn plattelandsvrouwen 
minder overtuigd van het feit dat vrouwen voorrang zouden moeten krijgen bij het deel-
nemen aan managementtrainingen (39% versus 46%). 
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Opvattingen over vrouwen en besluitvorming, 2006 (% geheel eens) (n=2199) a

	 platteland	 stedelijk	gebied
vrouwen	 geheel	eens	 geheel	eens

vrouwen	hebben	in	het	algemeen	te	weinig	invloed		 40 46
op	besluitvorming	over	belangrijke	kwesties

het	aandeel	vrouwen	in	topfuncties	zou	in	de	 53 63	
komende	5	jaar	minstens	moeten	verdubbelen

om	achterstand	van	vrouwen	in	besluitvormende		 39 45
posities	in	te	halen	zouden	bedrijven	vrouwen	
voorrang	moeten	geven	bij	het	deelnemen	aan	
managementtrainingen

  
a		 Alle	verschillen	tussen	platteland	en	stad	zijn	significant	(gebaseerd	op	Pearson	chi-kwadraat).
Bron:	scp (emop	’0�)

Het feit dat vrouwen op het platteland – net als mannen – minder ontevreden zijn met 
de positie van vrouwen binnen besluitvorming, zou kunnen wijzen op het feit dat plat-
telandsvrouwen vaker dan stedelijke vrouwen dergelijke posities bekleden. Voor zover 
gegevens beschikbaar zijn, lijkt dit vermoeden echter onjuist.

Het aandeel vrouwelijke wethouders in kleine en grote gemeenten2 verschilt niet wezen- 
lijk. In gemeenten met minder dan 10.000 inwoners was in 2005 21% van de wethouders 
vrouw en in gemeenten met meer dan 100.000 inwoners lag het aandeel vrouwelijke 
wethouders op 23% (ministerie van Binnenlandse Zaken 2006). Vrouwen in de kleine 
maar ook in de grote gemeenten lijken dus even vaak een rol te spelen in de lokale 
politiek.
 Bock (2002) stelt dat plattelandsvrouwen een belangrijke bijdrage leveren aan de 
ontwikkeling van het platteland, maar dat zij vrijwel niet deelnemen aan besluitvor-
ming over de inhoud en de uitvoering van plattelandsbeleid. In een onderzoek naar 
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gebiedsgericht beleid in Gelderland en Overijssel bleek de besluitvorming hieromtrent 
echt een mannenzaak. Voor vrouwen was het moeilijk toegang te krijgen tot de recon-
structiecommissies, omdat leden werden geworven via bestaande organisaties voor 
landbouw en milieu waarin bijna uitsluitend mannen zitten. Het reconstructiebeleid 
werd vooral als een ruimtelijk en technisch vraagstuk gezien, waarbij weinig ruimte 
bestond voor softere onderwerpen zoals ‘leefbaarheid’ en voorzieningen, die eerder 
het interessegebied van vrouwen beslaan (Bock et al 2004). De vrouwen die uiteindelijk 
deelnamen aan de commissie (in beide commissies ongeveer 16%) leken niet genoeg 
getraind in het politieke spel en vonden het lastig om gezin, baan en vrijwillig commis-
siewerk te combineren. Ook bleef het onduidelijk wie zij nu echt vertegenwoordigden: 
de vrouwen in het algemeen of het leefbaarheidperspectief.
 Een sector die bij uitstek het platteland karakteriseert, is de agrarische sector. Plat-
telandsvrouwen op het boerenbedrijf zitten niet stil en nemen tegenwoordig geregeld 
het initiatief tot praktische kleinschalige informele nevenactiviteiten. 79 ondervraagde, 
startende plattelandsonderneemsters gaven bijvoorbeeld aan dat de nieuwe activiteiten 
binnen de bestaande organisatie van het bedrijf en gezin ingepast moesten worden, 
waardoor verschillende taken zo goed mogelijk gecombineerd konden worden. Het 
streven naar een balans tussen arbeid en zorg staat bij deze onderneemsters dan ook 
hoger in het vaandel dan een meer voor de hand liggende reden voor het starten van 
een eigen bedrijf, namelijk winstmaximalisatie (Bock, 2006). De rol van agrarische 
vrouwen wat betreft de besluitvorming in het bedrijf blijft echter beperkt (tot de eigen 
opgezette nevenactiviteiten). Al zijn vrouwen sinds 1992 steeds vaker medebestuurder 
van een landbouwbedrijf, het aantal boerenbedrijven dat door alleen een vrouw wordt 
bestuurd, ligt al jarenlang op 4% (Adolfsen et al. 2006).

Op basis van deze gegevens lijkt de positie van plattelandsvrouwen in besluitvormings-
processen niet uitzonderlijk goed. Niettemin zijn plattelandsvrouwen – ondanks eigen 
beperkte rol binnen besluitvorming – nog steeds te spreken over de zeggenschap van 
vrouwen in het algemeen. Plattelandsvrouwen voelen zich kennelijk minder ontevreden 
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over hun huidige positie binnen besluitvorming en vanuit het idee dat ‘onbehagen de 
motor is voor verandering’ kan worden verondersteld dat de drive om een evenredige 
positie binnen besluitvorming op te eisen voor plattelandsvrouwen beperkt blijft. 
Mogelijkerwijs ligt hierin een verklaring voor de traditionelere opvattingen die platte-
landers er op na houden (zie Adolfsen et al. 2006 en Steenbekkers et al. 2006). 

Noten
1	 Plattelandsvrouwen	zijn	woonachtig	in	weinig-	tot	niet	stedelijk	gebieden	(minder	dan	1000	omgevings-	

adressen	per	km2)	en	vrouwen	in	de	stad	zijn	woonachtig	in	matig	tot	zeer	sterk	stedelijke	gebieden	
(van	meer	dan	1000	tot	meer	dan	2�00	omgevingsadressen	per	km2).	Deze	cbs-indeling	van	stede-	
lijkheid	is	gebaseerd	op	het	ruimtelijk	schaalniveau	van	gemeenten.

2	 Een	gemeente	met	een	hoog	inwoneraantal	kan	zowel	betrekking	hebben	op	een	stads-	als	op	een	
plattelandsgemeente.	Door	de	gemeentelijke	herindelingen	fuseren	kleine	plattelandskernen	tot	
één	grote	plattelandsgemeente	(bijvoorbeeld	de	gemeente	Dinkelland	in	Overijssel)	waardoor	hun	
inwoneraantal	toeneemt.	
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	 	 	 	 Een	tevreden	buurt
	 	 	 	 Tom	van	Dijk	en	Janneke	Oppelaar

De aard en kwaliteit van een woonwijk zijn onlosmakelijk verbonden met het welzijn 
van haar bewoners. Deze bijdrage gaat over de invloed die de buurt uitoefent op de 
tevredenheid van haar bewoners. We proberen een antwoord te vinden op de op het 
eerste gezicht wat cryptische vraag: maakt de buurt haar bewoners gelukkig of maken 
bewoners een gelukkige buurt? 

Sinds het klassieke werk van Shaw en McKay (1942) laat wetenschappelijk onderzoek 
in binnen en buitenland zien dat er systematische verschillen zijn tussen buurten 
in sociale uitkomsten als criminaliteit of sociale cohesie. De laatste tien jaar vinden 
onderzoekers dat er ook daadwerkelijk buurteffecten bestaan op deze uitkomsten 
(voor Nederlandse overzichtsbundels zie Völker 2005, Völker en Verhoef 1999; voor een 
internationaal overzicht zie Sampson et al. 2002). Dit houdt in dat  – naast het hebben 
van persoonlijke kenmerken – het daadwerkelijk uit maakt in wat voor buurt hij woont 
voor bijvoorbeeld de kans om slachtoffer te worden van een delict (Wittebrood 2000). 
De buurt is derhalve meer dan een optelsom van haar bewoners. 
 Ook tevredenheid met de woonomgeving – waarop deze bijdrage zich richt – zal van 
buurt tot buurt en van individu tot individu verschillen. We weten echter niet in hoeverre 
buurtkenmerken invloed uitoefenen op de mate van tevredenheid van bewoners, of dat 
de tevredenheid louter door persoonlijke kenmerken wordt bepaald. Daarom de volgende 
onderzoeksvraag: Welke buurtkenmerken zijn bepalend voor verschillen in tevredenheid tussen buur-
ten, en hoe verhoudt het belang van buurtkenmerken zich tot het belang van individuele kenmerken in 
de verklaring van tevredenheid met de woonbuurt? Hierbij gaan we uit van de veronderstelling 
dat de algemene tevredenheid van bewoners met hun woonomgeving een gevolg is van 
harde buurtkenmerken (sociale en fysieke structuur) en zachte (percepties van sociale vei-
ligheid en sociale cohesie), maar ook van individuele kenmerken van de buurtbewoners. 
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Context	of	compositie?
De mate van geluk en tevredenheid verschilt tussen buurten, maar ook tussen indivi-
duen. In principe zou je verwachten dat als je een buurtbewoner vraagt naar de tevre-
denheid met zijn woonomgeving, hij een oordeel geeft op basis van kenmerken van de 
woonomgeving, zoals het type bebouwing of de bevolkingssamenstelling. Toch zul 
je ook binnen buurten altijd (systematische) verschillen waarnemen tussen (groepen) 
individuen bij de beantwoording van een dergelijke vraag, ook al geven zij een oordeel 
over ‘hun buurt’. Zo zullen huizenbezitters hun woonomgeving wellicht positiever 
waarderen dan huurders (zij hebben zich immers niet voor niets contractueel verbon-
den aan de buurt). Werklozen zullen misschien negatiever zijn over hun woonomgeving 
dan werkenden, omdat hun tevredenheid met het leven in het algemeen lager is. Als we 
verschillen in tevredenheid tussen buurten willen onderzoeken, moeten we dus ook 
rekening houden met het feit dat individuele kenmerken van invloed zijn op de tevreden-
heid met de woonomgeving. Pas dan kan de vraag worden beantwoord of de buurt haar 
bewoners gelukkig kan maken (contexteffect), of dat (kenmerken van) de bewoners 
zorgen voor een gelukkige buurt (compositie-effect). 
 Om de onderzoeksvraag te beantwoorden gebruiken we het Woningbehoefte-
onderzoek (wbo) van 2002, waarin respondenten zijn gevraagd naar de tevredenheid 
met hun woonomgeving.1 Op buurtniveau zijn er verschillende fysieke en sociale buurt- 
kenmerken (cbs 1998, 2002), een meting sociale cohesie (eveneens wbo 2002), en 
leefbaarheid en veiligheidsindicatoren (pmb 2001 en 2003) aan deze data gekoppeld.2 
 Voor de analyses wordt gebruik gemaakt van multilevel-modellen (Snijders en Bos-
ker 1999). Bij deze hiërarchische analysemethode kunnen individuele- en buurteffecten 
op de tevredenheid van individuen met de woonomgeving worden gescheiden. 

De	buurt	versus	haar	bewoners
De buurt blijkt inderdaad van belang, al is haar invloed op de mate van tevredenheid 
met de woonomgeving substantieel kleiner dan die van de persoonlijke situatie van de 
buurtbewoners. Het blijkt dat ongeveer 12,5 procent van de verschillen in tevredenheid 
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met de woonomgeving door verschillen in kenmerken van buurten wordt verklaard. 
Voor de overige 87,5 procent gaat het om verschillen tussen individuen. Bewoners van 
dezelfde buurt blijken dus nogal te kunnen verschillen in hun mate van tevredenheid 
met hun buurt, maar er is wel degelijk een zelfstandige invloed van de buurt. 

 
Buurteffecten op tevredenheid met de woonomgeving
(N = 21882 individuen binnen 470 buurten)

buurtkenmerken	 t-ratio
	
fysieke structuur	
%	koopwoningen	 –1,30
%	meergezinswoningen	 1,45
%	vooroorlogse	woningen	 0,00
	
sociale structuur	
%	bewoners	met	een	laag	inkomen	 –4,89 **
%	niet-westerse	allochtonen	 –6,84 **
	
sociale cohesie	 21,6   **
	
leefbaarheid en veiligheid	
perceptie	vermogenscriminaliteit	 1,27
perceptie	geweldscriminaliteit	 –0,30
perceptie	fysieke	verloedering	 –2,16 *

	*	p	<	0.0�	 	**	p	<	0.01	
Bron:	wbo	2002.	rio	1���,	cbs	Bevolkingsstatistiek	2002,	
pmb	2001-2003,	wmd	2002.

Als het gaat om de invloed van ‘de buurt’, over welke buurtkenmerken hebben we het 
dan? In de tabel zien we hoe verschillende buurtkenmerken samenhangen met de mate 
van buurttevredenheid. In het model is voor verschillende individuele kenmerken van 
de respondenten gecontroleerd (zoals leeftijd, etniciteit, werkstatus en verschillende 
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kenmerken van zijn/haar woning), maar deze zijn in het kader van spaarzaamheid niet 
afgebeeld.3 De mate van sociale cohesie in de buurt is de belangrijkste voorspeller in 
het model. Een tevreden buurt wordt dus vooral gemaakt door goede sociale verhou-
dingen tussen de bewoners. Een sterke concentratie van lage inkomensgroepen en 
niet-westerse allochtonen leidt daarentegen tot minder buurttevredenheid. Ook fysieke 
verloedering verlaagt de tevredenheid onder buurtbewoners. In tegenstelling tot de 
sociale structuur blijken kenmerken van de woningvoorraad niet van invloed. 

Tevreden	bewoners:	door	hun	buurt	of	door	hun	persoonlijke	situatie?
Zijn verschillen in tevredenheid met de woonomgeving daadwerkelijk toe te schrijven 
aan de buurt en haar kenmerken? Dit is op basis van de resultaten maar ten dele het 
geval: het grootste deel van de tevredenheid met de woonomgeving wordt door indivi-
duele verschillen tussen buurtbewoners bepaald. Een tevreden buurt heeft dus in eerste 
instantie tevreden bewoners nodig. Toch blijft een aanzienlijk deel van de verklaring 
van tevredenheid met de woonomgeving afhankelijk van verschillen tussen buurten. 
De buurt kan dus wel degelijk een zelfstandige bijdrage leveren aan de tevredenheid 
van haar bewoners. Al met al blijken met name de sociale kenmerken van ‘de buurt’ 

– de sociale samenstelling en de sociale cohesie – van duidelijke invloed op de tevreden-
heid van bewoners. 
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Noten
1	 De	tevredenheid	met	de	woonomgeving	is	gemeten	aan	de	hand	van	een	vijfpuntsschaal:	(1)	zeer	

ontevreden	(2)	ontevreden	(3)	niet	tevreden,	maar	ook	niet	ontevreden,	(4)	tevreden,	(�)	zeer	tevreden.	
De	schaal	is	hergecodeerd,	zodat	categorieën	4	en	�	waarde	1	krijgen,	en	de	overige	categorieën	
waarde	0.	Informatie	over	de	operationalisaties	van	de	overige	begrippen	is	verkrijgbaar	bij	de	auteurs.	

2	 De	buurt	is	geoperationaliseerd	als	4-positie	postcodegebied.	De	steekproef	is	een	selectie	van	
buurten	uit	de	g30	(de	30	gemeenten	die	in	2002	deelnamen	aan	het	grote-stedenbeleid).	

3	 Volledige	modellen	(inclusief	de	coëfficiënten	van	alle	individuele	kenmerken)	zijn	bij	de	auteurs	
verkrijgbaar.	
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	 	 	 	 Tevredenheid	in	twee	stijgende	Haagse	wijken
	 	 	 	 	Frans	Knol

In het Sociaal en Cultureel Rapport 2006 is een hoofdstuk opgenomen over gentrification 
in de vier grote steden. De aandacht gaat daar uit naar 24 gentrificationwijken, dat 
zijn wijken die na omvangrijke investeringen door burgers in hun woningen in sociale 
status stijgen. In deze bijdrage belichten we twee specifieke gentrificationwijken: de 
aan elkaar grenzende Haagse wijken Duinoord en Zorgvliet (postcode 2517)1, en het 
Regentessekwartier (of ‘Rond de Energiecentrale’) (postcode 2562)2. De veronderstel-
ling is dat het Regentessekwartier (met de laagste statusscore van alle gentrification-
gebieden) aan het begin van het gentrificationproces zit, en Duinoord (met de hoogste 
score) aan het eind. Figuur 1 maakt een voortgaande statusstijging (op hoog niveau) in 
Duinoord zichtbaar, terwijl in het Regentessekwartier de status weliswaar recent (fors) 
stijgt, maar vooralsnog op een relatief laag niveau blijft. 

Figuur	1
Ontwikkeling van statusscores in twee Haagse woonwijken, 1994-2006

Bron:	Wegener	DM,	Bureau	Geomarktprofiel	(GMP):	GMP’�4-0�	
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Waar is de tevredenheid van de bewoners het hoogst? Is dat in een wijk die al lange tijd 
in de lift zit (Duinoord), of in een wijk waar de stijging korter geleden is ingezet (Regen- 
tessekwartier)? Voordat we deze vraag beantwoorden, schetsen we kort het profiel van 
beide wijken. Figuur 2 en figuur 3 geven de ligging van de wijken weer. Op de foto ligt 
Duinoord rechts boven, het Regentessekwartier links onder. 

Figuur	2
Satellietfoto van Duinoord en het Regentessekwartier in Den Haag

Bron:	Google	Earth
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Figuur	3
Ligging van Duinoord en Regentessekwartier ten opzichte van overige Haagse wijken

Bron:	Geodan:	Postcodekaart	van	Nederland,	scp-bewerking

Duinoord
Het gemeentearchief van Den Haag geeft op zijn website aan dat vanuit de ontstaans-
geschiedenis de wijk in drie delen is te splitsen: Duinoord i (het deel op de foto met het 
gebogen wegenpatroon), Duinoord ii daarboven en tenslotte het gebied pal ten zuiden 
van het water van het ook op de foto zichtbare (Verversings)kanaal.3 De op de zand-
gronden nieuw te bouwen woonwijk Duinoord i was voornamelijk bedoeld voor relatief 
welgestelden. De aanleg kwam tussen 1892 en omstreeks 1902 tot stand. Duinoord was 
bijzonder in trek bij repatrianten en verlofgangers uit Nederlands-Indië, die door mid-
del van advertentiecampagnes werden aangetrokken. 

Locatie Duinoord en  
Regentessekwartier

Den Haag

Duinoord
Regentessekwartier
Overige Haagse wijken
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Duinoord i is grotendeels gaaf bewaard. Wel zijn veel monumentale herenhuizen na de 
Tweede Wereldoorlog verbouwd tot kantoren. Oorspronkelijk waren de winkels er over 
de wijk verspreid. In de jaren twintig en dertig ontwikkelde één van de straten, de Rein-
kenstraat, zich tot de (belangrijkste) winkelstraat, ten koste van enkele winkels elders 
in de wijk. Momenteel is het een straat met de voor een gentrifcationwijk typerende min 
of meer trendy winkels. 
 Met de aanleg van Duinoord ii werd omstreeks de eeuwwisseling begonnen. Zowel 
stedenbouwkundig als wat de bebouwing betreft, vormt het een overgangsgebied tus-
sen Duinoord i en het Statenkwartier, waarvan met de aanleg eveneens omstreeks 1900 
werd begonnen. Het derde deel van Duinoord behoort niet tot het oorspronkelijke plan 
‘Duinoord’. Het is aangelegd in het begin van de twintigste eeuw en sluit aan op het 
Regentessekwartier.4 

Regentessekwartier
Dit gebied is – evenals Duinoord – omstreeks 1900 gebouwd, met zowel brede wegen, 
geflankeerd door statige herenhuizen, als smalle straten met eenvoudiger woningen. 
De gemeente stelt dat het monumentale karakter en de menging van wonen en werken 
het voor Hagenaars aantrekkelijk maakt hier te wonen. Evenals in Duinoord is er een 
kenmerkende winkelstraat (de Weimarstraat), maar trendy winkels zijn er nog maar 
in bescheiden mate. De gemeente bemoeit zich derhalve zelfs met de straat (die in de 
beginfase, voor de Tweede Wereldoorlog, overigens wel elegantie uitstraalde). Veel 
winkelpanden staan leeg en die leegstand moet worden opgeheven. Op verschillende 
locaties in de straat krijgen de winkels een andere bestemming. Winkels die het dichtst 
bij Duinoord liggen, krijgen de bestemming ‘artistiek en creatief’, een thema dat goed 
lijkt aan te sluiten bij een gentrificationwijk in de beginfase. De gemeente Den Haag 
heeft 1,8 miljoen euro uitgetrokken voor de verbetering van de straat.
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Tevredenheid	in	Duinoord	en	het	Regentessekwartier
De bewoners van Duinoord zijn meer tevreden met hun buurt dan de bewoners van 
het Regentessekwartier (86% ten opzichte van 41%).5 Ze zijn ook vaker tevreden met 
de bevolkingssamenstelling in de buurt (88% ten opzichte van 60%), en vinden vaker 
dat er goede contacten in de buurt zijn (45% ten opzichte van 18%). Bovendien vinden 
de mensen uit Duinoord vaker dan die uit het Regentessekwartier dat er in de buurt 
saamhorigheid heerst (62% ten opzichte van 31%).6 
 Er zijn overigens ook overeenkomsten tussen beide buurten, zoals de mate waarin 
bewoners zich verantwoordelijk voelen voor de buurt, en zich ervoor willen inzetten. 
Het vertrouwen in de buurt (gemeten met de vraag: ‘Zal de buurt in de toekomst voor- of 
achteruitgaan?’) lijkt in het Regentessekwartier zelfs hoger dan in Duinoord, maar het 
verschil is niet significant. 

Koopwoningen	en	tevredenheid
Is de grotere tevredenheid met de woonomgeving in Duinoord het gevolg van een hoger 
aandeel koopwoningen aldaar? Dit kan niet het geval zijn, want het aandeel koopwo-
ningen in beide gebieden is ongeveer even hoog (in beide gevallen omstreeks de 50% in 
2005, in 2002 was de verhouding 50% in het Regentessekwartier en 47% in Duinoord. 
Wel is de woz-waarde van de totale woningvoorraad in Duinoord hoger dan in het 
Regentessekwartier, maar dat lijkt maar een beperkt effect te hebben op de prijs van 
alleen de koopwoningen7 (geen significante verschillen tussen beide gebieden). Overi-
gens stijgt de woz-waarde in het Regentessekwartier sneller dan die in Duinoord.

Wat	veroorzaakt	het	verschil	tussen	beide	wijken?
Het verschil in tevredenheid met de buurt wordt vooral verklaard door de mate waarin 
de bebouwing van de buurt aantrekkelijk gevonden wordt en de mate waarin men tevre-
den is met de winkels in de buurt.8 Daarbij is in de wijk waar per huishouden de minste 
winkels zijn (Duinoord) de tevredenheid het hoogst. Vermoedelijk is de kwaliteit van de 
winkelvoorraad bepalender voor de tevredenheid met de buurt dan de kwantiteit.
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Noten
1	 Hierna	‘Duinoord’	genoemd.
2	 De	wijken	zijn	afgebakend	door	middel	van	de	postcode	(vier	cijfers).	De	toedeling	van	de	postcode	

komt	niet	helemaal	overeen	met	plaatselijk	bekende	grenzen.	Zo	omvat	de	postcode	2�17	naast	
Duinoord	en	Zorgvliet	ook	de	in	het	Regentessekwartier	penetrerende	Suezkade	en	Conradkade.	
Omgekeerd	bevat	postcode	2��2	ook	een	deel	van	de	Beeklaan,	dat	volgens	de	beeldvorming	eerder	
tot	Duinoord	zou	moeten	worden	gerekend.

3	 Het	Verversingskanaal	was	oorspronkelijk	een	verbinding	tussen	de	Haagse	stadsgrachten	(open	
riolen)	in	het	centrum	en	Scheveningen,	bedoeld	om	de	menselijke	excrementen	in	zee	te	lozen.	De	
lozingen	vonden	echter	alleen	in	de	winter	plaats.	De	ondernemers	in	Scheveningen	vreesden	het	
weglopen	van	hun	klanten	als	ook	in	de	zomer	zou	worden	geloosd,	en	de	stank	op	en	nabij	het	strand	
merkbaar	zou	worden.	Ze	waren	succesvol	in	hun	weerstand	tegen	de	zomerlozingen,	die	door	een	
sluis	werden	tegengehouden.	Dit	betekende	dat	de	stank	in	de	zomer	in	het	Verversingskanaal	extra	
sterk	was,	zeker	nabij	de	sluis.

4	 Het	gaat	hier	om	het	gebied	dat	wordt	omsloten	door	de	Houtrustweg,	de	Laan	van	Meerdervoort	en	
de	Suezkade.	Het	gebied	heeft	net	als	het	Regentessekwartier	de	postcode	2��2	(zie	noot	2).

�	 De	gegevens	zijn	afkomstig	uit	het	Woningbehoefte-onderzoek	van	het	ministerie	van	vrom.	In	dit	
onderzoek	zijn	in	Duinoord	37	respondenten	ondervraagd	en	in	het	Regentessekwartier	3�.

�	 In	de	regel	oordeelt	men	in	Duinoord	ook	gunstiger	dan	in	de	stad	Den	Haag	als	geheel,	in	het	
Regentessekwartier	ongunstiger

7	 Het	gaat	hier	om	de	door	de	respondent	van	het	wbo	opgegeven	schatting	van	de	verkoopwaarde.
�	 Ook	hier	is	van	een	lineaire	regressievergelijking	gebruik	gemaakt.	De	significante	onafhankelijken	

zijn:	de	aanwezigheid	van	winkels	per	huishouden	(bèta	0,�0),	de	tevredenheid	met	winkels	(bèta	0,2�)	
en	de	opvatting	dat	de	wijk	een	aantrekkelijke	bebouwing	heeft	(bèta	0,32).	De	verklaarde	variantie	
bedraagt	3�%.
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	 	 	 	 Tieners	en	geluk:	liever	een	leven	online	dan
	 	 	 	 		een	gezinsleven? 

	 	 	 	 		Marion	Duimel

Tieners voelen zich helemaal thuis op internet. Soms lijkt het erop dat ze liever uren in 
hun eentje achter het beeldscherm doorbrengen dan samen zijn met andere gezinsleden. 
Maar wanneer zijn tieners gelukkiger? Hangen de ‘offline’ gezinsactiviteiten zoals: 
gezamenlijk televisie kijken, gesprekken voeren en ontbijten en avondeten niet samen 
met het gelukkig-zijn van de jongere? Zijn tieners echt gelukkiger naarmate ze zich 
vaker bezig houden met hetgeen ze zo graag doen: online zijn?
 Bijna alle 13- tot 18-jarigen nemen thuis regelmatig plaats achter de computer om 
zich in de digitale wereld te begeven. 84% doet dat zelfs dagelijks.1 Ze houden online 
profielsites en fotoalbums bij, zoeken informatie op voor school of surfen zomaar wat 
rond. Een van de meest populaire toepassingen is wel het chatprogramma msn-mes-
senger. Voor veel tieners is het een belangrijke en tegelijk normale invulling van het 
sociale leven. Zoals één van hen zegt: ‘Tegenwoordig heeft elk kind rond de dertien jaar 
en ouder wel msn. Je leert mensen kennen en het is gewoon een gesprek, maar dan via 
de computer en via internet.’2 Jongeren kletsen over van alles en nog wat met de contact-
personen in hun persoonlijke msn-contactlijst. De meeste jongeren hebben meer dan 
100 contactpersonen in deze lijst, maar het aantal met wie ze daadwerkelijk regelmatig 
chatten is een flink stuk lager. Meestal zijn dat vriendjes of schoolgenoten die ze ook 
al veel in het echt zien. Het merendeel van de jongeren gebruikt msn langer dan een 
uur per keer en een kwart zelfs twee uur of nog langer. Dat is voor volwassenen soms 
onbegrijpelijk, maar dat verandert als ze zich herinneren hoe belangrijk sociale contac-
ten waren in hun eigen puberteit. Pubers hebben een sterke behoefte aan veel en vaak 
communiceren en ze willen graag tot een groep of kliek leeftijdsgenoten behoren. msn 
voorziet uitstekend in deze behoeften. De tieners kunnen er naar hartelust één-op-één- 
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of groepsgesprekken voeren en hebben tegelijkertijd het gevoel tot een groep te behoren, 
omdat er vele vrienden tegelijk online zijn en msn dus als virtuele hangplek fungeert. 
Een andere typische internetactiviteit van jongeren is gamen. Ze spelen games op de 
pc, online spellen op internet of hebben een aparte spelcomputer. Driekwart van de 
tieners houdt zich wekelijks of vaker met gamen bezig en ruim een kwart zelfs elke dag. 
Het zijn vooral de jongens die veelvuldig gamen, meisjes msn’en daarentegen weer wat 
vaker en bovendien doen zij dit langer per keer dan jongens.
 Tieners brengen zo aardig wat uren per week internettend, msn’end en gamend 
door. Soms doen ze dit  met andere activiteiten tegelijk, wat wel met de term ‘multi-
tasken’ wordt aangeduid. Dat internet voor jongeren een geïntegreerd en vanzelfsprekend 
onderdeel van hun leven is, illustreert deze uitspraak van een dertienjarige jongen: ‘Ik 
kom thuis en doe mijn msn aan. Ik maak mijn huiswerk en als iemand tegen mij praat, 
praat ik terug. Als ik klaar ben met mijn huiswerk ga ik even op de playstation. Daarna 
ga ik naar buiten totdat ik moet eten. Als ik klaar ben met eten, ga ik muziek luisteren 
op mijn pc en surfen op het internet. Internet en msn doe ik tegelijk.’2

 Twee op de vijf ouders van tieners vinden dat de aanwezigheid van internet in het 
huishouden ten koste gaat van de face-to-face contacten binnen het gezin. Bovendien 
wijst recent onderzoek uit dat televisiekijktijd verloren lijkt te gaan aan internettijd.3 
Sowieso heeft driekwart van de tieners al een eigen tv.4 Betekenen deze bevindingen 
een verdere teloorgang van de ouderwetse gezamenlijke familie tv-avonden? Meer dan 
de helft van de jongeren heeft inmiddels een computer op de eigen kamer. De uitwer-
king die dit op de huiselijke gezelligheid kan hebben, blijkt uit de uitspraak van een 
tienermeisje: ‘Ik zit elke dag een paar uurtjes op msn. Mijn ouders vinden het wel o.k., 
maar soms vinden ze het wel ongezellig als ik achter de computer zit en zij met z’n allen 
beneden.’ Een ander meisje wordt er ook door haar ouders op aangesproken:  ‘[...] m’n 
ouders, vooral m’n pa vindt het niet leuk [..] hij vraagt wel eens: hebben we nog wel een 
dochter?         hahahaha omdat ik dus altijd boven zit achter de pc        .’5

 De vraag is nu wat de samenhang is tussen het hebben van gezamenlijke gezinsacti-
viteiten, het online-zijn en het gelukkig zijn van de jongere. Het antwoord meten we af 

) )
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aan hoe de tieners hun leven beoordelen. Ze hebben door middel van een cijfer tussen 
1 en 10 aangegeven hoe goed ze zich voelen over hun leven. 
 Er zijn significante verschillen tussen jongeren die frequent met hun ouders eten, 
praten en tv-kijken en jongeren die dat minder frequent doen (figuur 1). De tieners die 
deze activiteiten wekelijks of vaker met (minimaal één van) hun ouders doen, waarde-
ren hun leven met bijna een half punt meer dan jongeren die dit minder dan eens per 
week doen. Avondeten laat daarbij het grootste verschil zien.

Figuur	1
Cijfer waarmee tieners hun leven beoordelen die wekelijks of 
vaker of minder vaak dan eens per week diverse activiteiten 
samen doen met minimaal één ouder 

Bron:	scp (icts	200�)

Is er vervolgens ook een verschil in het gelukkig-zijn van jongeren die vaker online 
zijn en jongeren die minder vaak online zijn? Het antwoord is verrassend: internet 
is schijnbaar onmisbaar voor tieners maar de frequentie van internetten, msn’en en 
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gamen hangt niet samen met gelukkig-zijn (figuur 2). Tussen de jongeren die dagelijks 
internetten en de jongeren die dat minder vaak doen, is er geen verschil in de cijfers die 
ze hun leven geven. Bij msn’en en gamen is het verschil ook niet significant.

Figuur	2
Cijfer waarmee tieners hun leven beoordelen die dagelijks of 
minder vaak online zijn voor diverse activiteiten

Bron:	scp (icts	200�)

Omdat jongeren zoveel online zijn, is de grens getrokken bij dagelijks gebruik en een 
paar keer per week of minder. Ook als deze grens ruimer genomen wordt, blijven de 
verschillen in geluksbeleving niet significant in tegenstelling tot die bij de frequentie 
van de activiteiten die met de ouders samen worden gedaan. 
 Het belang voor kinderen van sociale activiteiten met hun ouders valt moeilijk te 
ontkennen. De tieners die weinig met hun ouders samendoen, zijn minder gelukkig 
dan de tieners die wel frequent met hun ouders eten, praten en televisiekijken. Tieners 
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zijn graag online, maar van een samenhang met gelukkig-zijn is geen sprake. Boven-
dien vinden we geen bewijs dat naarmate tieners meer msn’en ze minder samen met 
hun ouders televisie kijken. Ook gaat meer msn’en niet samen met minder praten met 
de ouders.6 
 De klaagzang dat kinderen en jongeren alleen nog maar achter onpersoonlijke 
beeldschermen willen zitten, is misschien overdreven. Jongeren vinden elkaar ‘in-het-
echt’-zien nog steeds veel belangrijker dan welk communicatiemiddel ook. 7 De angst 
dat tieners door internet te weinig sociaal bezig zijn, kan ook in een heel ander licht 
gezien worden. De contacten ‘in real life’ vullen ze op msn nog eens aan, waardoor ze 
juist extra veel contact met elkaar hebben. Als deze tijdsbesteding de spuigaten uitloopt 
en het gezins- of andere belangrijke activiteiten verdringt, is er volgens een msn’ende 
tienerjongen een eenvoudige oplossing: ‘Soms is het ook iets te verslavend, je blijft 
maar praten en komt niet aan je huiswerk toe. Daarom is het handig dat de ouders 
regels ervoor maken van hoe laat tot hoe laat ze mogen doorgaan.’ 8 
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Noten
1	 Zie	voor	deze	en	andere	bevindingen	in	dit	hoofdstuk:	Marion	Duimel	en	Jos	de	Haan	(2007,	te	verschij-

nen).	Nieuwe links in het gezin. De digitale leefwereld van tieners en de rol van hun ouders. 
 Den	Haag:	scp.
2	 De	uitspraak	komt	uit	een	opstel	over	msn	van	een	vmbo-scholier	van	het	Segbroek	College	te	
	 Den	Haag.
3	 Zie:	Koen	Breedveld	e.a.	(200�).	De tijd als spiegel. Hoe Nederlanders hun tijd besteden.	Den	Haag:	scp.
4	 Zie:	Qrius	(200�).	Jongeren 2005. Het speelveld verandert.	Amsterdam:	Qrius.	
�	 Beide	uitspraken	komen	van	het	forumonderwerp:	‘Zitten	jullie	vaak	achter	msn/computer!?’	op:	
	 www.sugababes.nl
�	 Er	is	geen	samenhang	tussen	de	wekelijkse	frequenties	zoals	in	figuur	1	en	figuur	2,	maar	ook	niet	als	

naar	uren	msn’en,	tv-kijken	en	praten	per	dag	gekeken	wordt.	
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	 	 	 	 Toen	was	geluk	heel	gewoon
	 	 	 	 		Frank	Huysmans

‘Het is mooi. Het is gezellig. Het is echt gezellig. Ik lees en ben tevreden. Het is niet dat 
holle, zo’n leegte in je binnenste als bij het televisiekijken. Opeens heb ik hier die vrije 
ruimte, en ik weet dat op de een of andere manier een stuk vrijheid is teruggekomen, 
een stuk van mezelf is teruggekomen.’ 

Zo verwoordt de 31-jarige Dirk, student in Münster, zijn gevoelens nadat hij vier maan-
den geen televisie meer heeft gekeken. Tv-kijken was voor hem bij vlagen een verslaving. 
Tot veertien uur per dag zat hij voor de buis. Een toestel heeft hij nog wel, maar dat is 
niet meer aangesloten. Als amateurkunstenaar heeft hij zich voorgenomen zich met 
een performance van het apparaat te gaan ontdoen. Zodra hij een geschikt flatgebouw 
heeft gevonden, gaat hij het ding naar beneden gooien. Hoofdzaak is dat de flat flink 
hoog is, zodat het goed knalt.1 
 Televisiekijken is voor de overgrote meerderheid van ons een bijna dagelijkse van-
zelfsprekendheid. Bijna alle Nederlanders beschikken thuis over een tv-toestel en de 
overgrote meerderheid ook over een kabelaansluiting, video en/of dvd. Breedbeeld plas-
maschermen en digitale keuzepakketten vinden gretig aftrek. In het tijdsbestek van een 
week kijkt ook bijna iedereen wel eventjes naar een van de vele zenders. Desgevraagd 
vinden velen ook dat zij er te veel tijd aan besteden. Er is waarschijnlijk geen andere 
activiteit die zoveel schuldgevoelens oproept als voor de buis hangen. Het medium ver-
leidt ons, confronteert ons met onze zwakke natuur. We kunnen het kijken niet laten, 
ook al voelen we ons er slecht over.
 In een Amerikaanse studie naar het verband tussen televisiekijken en het psychische 
welbevinden van mensen2 kwam naar voren dat mensen die weinig televisiekijken over 
het algemeen gelukkiger zijn dan degenen die veel kijken. De meest gehoorde verklaring 
daarvoor luidt dat ongelukkige mensen gaan televisiekijken om beter om te kunnen 
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gaan met eenzaamheid en het gevoel dat de werkelijkheid te zware eisen aan hen stelt. 
Oftewel: ongelukkig zijn leidt tot televisiekijken.3

 Het aardige van dit onderzoek was echter dat het psychische welbevinden door de 
dag heen werd gevolgd. Zo konden de onderzoekers nagaan of hun respondenten zich 
tijdens het televisiekijken beter of juist slechter gingen voelen. Het laatste bleek het 
geval. Tijdens het kijken namen gevoelens van vrolijkheid af. Een bewijs, zo leek het, 
voor het omgekeerde effect: televisiekijken maakt je ongelukkiger, in ieder geval zolang 
het kijken duurt. En wie minder televisiekijkt, voelt zich beter. Of zoals niet-meer-kijker 
Dirk het verwoordt: je krijgt er een stuk van jezelf door terug.
 Wat in de Verenigde Staten eind jaren tachtig gold, hoeft natuurlijk niet ook voor 
Nederland te gelden. In de vs woonachtige Nederlanders hebben meer dan eens aan- 
gegeven dat de kwaliteit van wat er daar op de honderden kanalen te zien is weinig 
reden tot vreugde geeft. Wat er aan Amerikaanse series op de Nederlandse tv komt, 
zegt men dan, is echt het allerbeste wat er aan de andere kant van de Atlantische Oce-
aan wordt geproduceerd. Bovendien kan er sinds eind jaren tachtig het een en ander 
veranderd zijn. 
 Zijn weinig- of niet-kijkende Nederlanders anno 2005 gelukkiger dan landgenoten 
die veel kijken? Met gegevens van het Tijdsbestedingsonderzoek4 gaan we dit na. In dit 
onderzoek is de vraag gesteld of men zich ‘een gelukkig mens’ voelt. Van de Nederlan-
ders vanaf 12 jaar gaf nog geen twee procent aan zich ongelukkig of niet zo gelukkig 
te voelen. Zeven procent vindt zichzelf niet echt gelukkig maar ook niet ongelukkig, 
terwijl maar liefst twee derde van de Nederlanders zich gelukkig en een kwart zich 
erg gelukkig betoont. Bij het leggen van het verband met televisiekijken moet men dus 
bedenken dat het om relatieve verschillen gaat en dat bijna niemand echt ongelukkig is. 
Het televisiekijken zelf splitsen we op in drie categorieën: weinig (tot een uur per dag), 
gemiddeld (1 tot 3 uur) en veel (drie uur per dag of meer).5 
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Tabel	1
Mate waarin men zichzelf een gelukkig mens vindt naar intensiteit van televisiekijken, 
bevolking van 12 jaar en ouder, 2005

		 niet-/weinigkijkers	 gemiddelde	kijkers	 veelkijkers	 allen

erg	gelukkig	 26 24 22 24
gelukkig	 66 68 63 66
neutraal/niet	zo	 8 9 15 9	
gelukkig/ongelukkig
	 	 	 	
allen	 100 100 100 100
n	 761 1051 222 2034

Verband	is	statistisch	significant	(Pearson	chi-kwadraat	=	14,4,	df	=	4,	p	=	0,00�);	Cramer’s	V	=	0,0��.
Bron:	scp	(Tijdsbestedingsonderzoek)

Niet- of weinigkijkers geven inderdaad aan zich wat vaker ‘erg gelukkig’ te voelen dan 
mensen die gemiddeld kijken, en zij voelen zich weer iets gelukkiger dan veelkijkers. 
Omgekeerd telt de groep veelkijkers meer mensen die zich neutraal, niet zo gelukkig 
of ongelukkig voelen. De verschillen zijn niet groot, maar het verband is statistisch wel 
significant.
 Nu verschillen de drie groepen niet alleen in hun kijkgedrag van elkaar. Zo hebben 
oudere mensen minder verplichtingen dan mensen van middelbare leeftijd en kijken ze 
gemiddeld langer televisie. De groep veelkijkers is dan ook ouder (56 jaar) dan de groep 
gemiddelde kijkers (45 jaar) en weinigkijkers (39 jaar). Het verband tussen televisiekijken 
en het zich een gelukkig mens voelen blijft niettemin bestaan als voor verschillen in 
samenstelling van de groepen naar sekse, leeftijd en opleidingsniveau statistisch wordt 
gecontroleerd. 
 Met deze constatering wordt het verleidelijk na te gaan of veelkijkers zich onder-
scheiden van de andere groepen in waarnaar ze kijken. Vaak worden commerciële 
zenders aangewezen als de zondebokken omdat ze zoveel spectaculaire ellende over de 
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kijkers uitstorten. Veelkijkers blijken hun grotere kijktijd over alle zenders uit te smeren, 
hoewel de commerciële zenders relatief wel iets populairder zijn. Het gerichte kijken met 
behulp van video- en/of dvd-recorder is onder hen wat minder geliefd (tabel 2).

Tabel	2
Kijktijd van niet-/weinigkijkers, gemiddelde kijkers en veelkijkers naar zendercategorieën, 
Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder, 2005 (in uren per week (boven) en in procenten 
van de totale kijktijd per groep (onder))

		 	 publieke	 commerciële	 lokaal/regio-	 overige	 video/	 tele-	 		
	 	 zenders	 zenders	 naal/kabelkrant	 zenders	 dvd	 tekst	 totaal	 n
	 	 		 		 		 		 	

allen	 2,9 5,4 0,2 1,6 0,7 0,1 10,8 2204
	 	 	 	 	 	 	 	 	
niet-/weinigkijkers	 1,0 1,6 0,1 0,6 0,3 0,0 3,6 839
gemiddelde	kijkers	 3,5 6,3 0,2 1,8 0,8 0,1 12,6 1134
veelkijkers	 6,6 14,5 0,9 4,5 1,4 0,2 28,1 231
	 	 	 	 	 	 	 	 	
allen	 26 49 2 15 6 1 100	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
niet-/weinigkijkers	 27 45 2 16 8 1 100	
gemiddelde	kijkers	 27 50 2 14 6 1 100	
veelkijkers	 24 52 3 16 5 1  100	 	

Bron:	scp	(Tijdsbestedingsonderzoek)

‘Toen was geluk heel gewoon,’ zongen Kees van Kooten en Wim de Bie op de televisie. 
Hun lied ging over het jaar 1948. Gezellig met zijn allen rondom de kolenkachel ganze- 
borden en legpuzzels maken. De tv was er nog niet, die begon pas drie jaar later. Of 
Nederlanders door de televisie minder gelukkig zijn geworden? Het antwoord moet in 
het midden blijven. Echt ongelukkig voelen we ons in elk geval niet. Misschien moeten 
we het allemaal voor onszelf uitvinden door een tijdje minder, of helemaal niet te kijken. 
Wie weet komen we dan tot dezelfde conclusie als Dirk en kunnen we in de buurt van 
flatgebouwen onze blik maar beter naar boven gericht houden.
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Noten
1	 Citaat	afkomstig	van	een	van	de	onderzochte	personen	in	de	dissertatie	van	Peter	Sicking	(1���),	Leben 

ohne Fernsehen. Eine qualitative Nichtfernseherstudie (p.	1��-1�1;	citaat	p.	1��,	vertaling	fh).	Wiesbaden:	
Deutscher	Universitäts-Verlag.	

2	 Robert	Kubey	en	Mihaly	Csikszentmihalyi	(1��0).	Television and the quality of life. How viewing shapes 
everyday experience.	Hillsdale,	NJ:	Erlbaum.

3	 Zie	bijvoorbeeld	Valerie	Frissen	(1���).	‘Heavy	viewing	as	social	action’,	in:	Karsten	Renckstorf,	Denis	
McQuail	en	Nicholas	Jankowski	(red.),	Media use as social action, a European approach to audience studies	
(p.	�3-70).	London:	John	Libbey.

4	 Zie	www.tijdsbesteding.nl	voor	meer	informatie	over	dit	onderzoek.
�	 Bij	deze	cijfers	moet	worden	bedacht	dat	het	om	televisiekijken	als	hoofdactiviteit	gaat	in	de	vrije	

tijd.	Gemiddeld	besteedden	Nederlanders	volgens	het	Tijdsbestedingsonderzoek	in	200�	1	uur	en	
33	minuten	voor	de	buis.	Cijfers	van	de	Stichting	Kijkonderzoek	geven	een	veel	hoger	niveau	van	
kijken	aan.	Volgens	deze	cijfers,	waarin	ook	het	minder	aandachtige	kijken	wordt	meegeteld,	keek	de	
gemiddelde	Nederlander	vanaf	�	jaar	in	200�	3	uur	en	1�	minuten	televisie	–	met	deze	kijktijd	zou	hij	

	 in	het	Tijdsbestedingsonderzoek	al	tot	de	veelkijkers	worden	gerekend.	
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	 	 	 	 Waarom	zijn	Drentenaren	gelukkiger	dan	
	 	 	 	 Flevolanders?
	 	 	 	 Jeroen	Boelhouwer

Dat er in de wereld grote verschillen bestaan in geluk, weten we inmiddels wel. Zo 
waarderen Nederlanders hun geluk gemiddeld met het rapportcijfer 7,5, terwijl Russen 
niet hoger komen dan een 4,5. We weten ook wel waar deze verschillen mee te maken 
hebben. Naast de hoogte van het nationale inkomen spelen maatschappijkenmerken 
een rol, zoals de aanwezigheid van vrijheid en rechtszekerheid en de afwezigheid van 
corruptie. In Nederland is dit allemaal goed geregeld, maar in landen waar dit anders 
ligt (zoals Rusland) zijn mensen beduidend minder tevreden (Veenhoven, 2002). 
 Verder weten we dat geluk niet alleen tussen landen verschilt, maar ook binnen landen. 
De maatschappijkenmerken zijn voor iedereen gelijk, maar niet iedereen is even geluk-
kig. In Nederland zijn bijvoorbeeld niet-westerse allochtonen, mensen zonder werk, met 
een lage opleiding of een laag inkomen minder gelukkig dan anderen – iets wat in andere 
westerse landen overigens niet anders is. Sterk bepalend voor het persoonlijke geluk zijn 
sociale relaties: het hebben van vrienden en een partner – overigens het liefst zonder kin-
deren: paren zonder kinderen en alleenstaanden zijn gelukkiger dan paren met kinderen 
en eenoudergezinnen (Veenhoven 2002, Layard 2005). Overigens is het geenszins zo dat 
mensen die niet gelukkig zijn ook per se met alles in het leven ontevreden zijn. Zo zijn 
niet-westerse allochtonen weliswaar niet het meest gelukkig, maar relatief wel erg tevre-
den over de Nederlandse samenleving (Boelhouwer, 2004).
 We weten dus dat er verschillen zijn tussen landen en tussen groepen mensen binnen 
landen. In dit stukje kijken we naar een ander niveau: provincies. Zijn er verschillen in 
geluk tussen provincies en hebben die te maken met macro- of met micro-indicatoren? 
De eerste vraag krijgt een bevestigend antwoord: er zijn verschillen in geluk tussen 
provincies. Mensen in Flevoland zijn het minst gelukkig en mensen in Drenthe zijn het 
meest gelukkig (zie de figuur).



142							Veel	geluk		in	2007

Geluk per provincie

Om de verschillen in geluk tussen provincies te verklaren kijken we in eerste instantie 
naar macro-indicatoren. Uiteraard kunnen we dan niet kijken naar verschillen in maat-
schappijkenmerken: de vrijheid van meningsuiting of de mate van sociale zekerheid is 
overal in Nederland gelijk. Daarom kiezen we andere ‘macro-indicatoren’ waarvan we 
veronderstellen dat die gerelateerd zijn aan geluk. We kijken naar verschillen tussen 
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provincies in het regionaal inkomen, percentage zelfdodingen, werkloosheid, de aan-
wezigheid van bos en natuur, het percentage mensen dat gescheiden is, het percentage 
verweduwden en leeftijdsopbouw. De eerste drie indicatoren blijken slechts een geringe 
samenhang te vertonen met geluk op provinciaal niveau (tabel 1). Een veel grotere 
samenhang met geluk vertonen de indicatoren over de omgeving, burgerlijke staat en 
leeftijd.

Uit multi-level analyses blijkt echter dat provinciale verschillen in geluk niet komen 
door ‘provincie-kenmerken’. Slechts 1% van de variantie in geluk heeft met de provincie 
te maken en geen van de opgenomen macro-indicatoren heeft effect op geluk. 
 Als maatschappij- en provinciekenmerken de verschillen in geluk niet verklaren, 
dan moeten het wel individuele kenmerken zijn. Op basis van veel gedaan onderzoek 
onderscheidt de Britse econoom Richard Layard zeven belangrijke factoren om geluk te 
verklaren. Als we deze ‘Big Seven’ met beschikbare (micro)data operationaliseren, ont-
staat het volgende rijtje indicatoren: frequentie van contact met de familie (bij Layard 
familierelaties); huishoudinkomen (inkomen); iemand werkt wel of niet (werk); schaal 
voor eenzaamheid1 (‘community and friends’); ervaren gezondheid (gezondheid); tevre-
denheid met de democratie (persoonlijke vrijheid); en keurt burgerlijke ongehoorzaam-
heid goed (persoonlijke waarden). Aan deze indicatoren voegen we nog huishoudens-
samenstelling, leeftijd en uiteraard de provincie waar mensen wonen toe. 
 Uit de resultaten blijkt dat geluk vooral verklaard wordt door de sociale contacten die 
mensen hebben (schaal voor eenzaamheid), gevolgd door de ervaren gezondheid, leef-
tijd, contact met familieleden, inkomen en huishoudenssamenstelling (30% verklaarde 
variantie).2

 Dat Drentenaren gelukkiger zijn dan Flevolanders, en meer in het algemeen: dat er 
tussen provincies verschillen zijn in geluk, komt door verschillen op individueel niveau. 
In Drenthe wonen minder mensen in eenzaamheid en voelen mensen zich gezonder 
dan in de meeste andere provincies (tabel 2). Maar misschien slaan we een niveau over 
en is het geluk afhankelijk van de woonplaats? Het hier gebruikte onderzoek bevat er 
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Tabel	1
Geluk en enkele verschillen tussen provincies op macro-niveau (2004, muv BBP: 2003 en 
bodemgebruik: 2000)

	 geluk		 zelfdoding				 bbp	per	 werk-	 bodemge-	 geschei-	 verwe-	 leeftijdsop-
	 (rapport-	 als	%	van		 hoofd		 loos-		 bruik:	bos		 den	 duwd	 bouw:	aandeel
	 cijfer)	a		 aantal	doden	 (*€1000)	b		 heid	(%)	 en	natuur	c		 	(%)	 (%)	 65-80	jaar	d

Flevoland						 7,3 1,6 22 8,1 15,8 6,4 3,3 6,7
Zuid-Holland			 7,4 1,0 30 6,4 7,2 6,7 5,4 10,1
Zeeland								 7,4 0,7 27 5,0 6,7 5,7 6,2 12,0
Friesland						 7,6 1,2 24 7,0 11,5 4,9 5,7 10,9
Noord-Holland		 7,7 1,2 34 6,4 11,4 7,3 5,1 9,9
Gelderland					 7,7 1,1 25 6,0 23,2 4,9 5,5 10,6
Groningen						 7,7 1,0 35 8,6 5,6 5,6 6,0 10,5
Limburg								 7,7 1,0 26 7,0 16,3 6,0 6,1 12,2
Noord-Brabant		 7,8 1,3 29 6,3 17,2 5,4 5,2 10,7
Utrecht								 7,8 1,2 36 5,6 15,2 5,6 4,8 9,3
Overijssel					 7,8 1,0 25 6,5 14,2 4,3 5,6 10,6
Drenthe								 8,1 1,1 23 8,0 16,2 4,8 6,2 12,0
	 	 	 	 	 	 	 	
samenhang	met	geluk	 -0,10 0,11 0,10 0,37 -0,54 0,45 0,48

a		 Geluk	is	hier	opgevat	als	levensvoldoening:	tevredenheid	met	het	leven	op	dit	ogenblik.
b		 Het	gaat	hier	om	het	bruto	regionaal	product	uit	de	regionale	rekeningen	van	het	cbs.	Groningen	
	 scoort	relatief	goed	omdat	hier	de	aardgasinkomsten	meetellen.
c		 Bodemgebruik	bos	en	natuur	als	percentage	van	de	oppervlakte	van	(land	in)	de	provincie.
d		 Deze	samenhang	is	het	hoogst.	De	samenhang	van	geluk	met	de	andere	leeftijdgroepen	is:	aandeel	
	 <�	jaar:	-0,27;	�-10	jaar:	-0,42;	10-1�	jaar:	-0,4�;	1�-20	jaar:	-0,41;	20-2�	jaar:	-0,17;	2�-4�	jaar:	-0,2�;	
	 4�-��	jaar:	0,3�;	�0	jaar	of	ouder:	0,1�.
Bron:	scp	(Culturele	Veranderingen	2004),	cbs	statline
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helaas niet veel gegevens over, maar de vraag of mensen binnen twee jaar willen ver-
huizen,  blijkt van invloed te zijn op het geluk en ook de resultaten uit het onderzoek 
21minuten.nl wijzen in deze richting. In dat onderzoek is gevraagd of mensen ‘gelukkig 
zijn met hun woonplaats’ (tabel 2, laatste kolom) en wat blijkt: in Flevoland is 68% van 
de mensen tevreden met hun woonplaats, in Drenthe is dat 76%.

Tabel	2	
Geluk en indicatoren op micro-niveau, naar provincie (2004)

	 geluk	 %	minst	 %	gezondheid				 minimaal	1x	per	 (zeer)	gelukkig
	 	 sociaal	 zeer	goed	/		 week	contact	 met
	 	 geïsoleerd		 uitstekend		 met	familie	 woonplaats

Flevoland						 7,3 37 29 62 68
Zuid-Holland			 7,4 45 32 74 64
Zeeland								 7,4 48 28 60 76
Friesland						 7,6 43 25 66 76
Noord-Holland		 7,7 53 36 76 71
Gelderland					 7,7 51 31 75 75
Groningen						 7,7 54 31 74 78
Limburg								 7,7 54 38 74 70
Noord-Brabant		 7,8 52 28 77 75
Utrecht								 7,8 57 39 77 74
Overijssel					 7,8 53 39 82 76
Drenthe								 8,1 58 37 76 76

Bron:	scp (cv’04);	21minuten.nl	(200�)
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Noten
1	 	De	schaal	voor	eenzaamheid	bestaat	uit	vijf	vragen:	er	zijn	mensen	met	wie	ik	goed	kan	praten;	ik	voel	

me	van	andere	mensen	geïsoleerd;	er	zijn	mensen	bij	wie	ik	terecht	kan;	er	zijn	mensen	die	me	echt	
begrijpen;	ik	maak	deel	uit	van	een	groep	vrienden;	mijn	sociale	contacten	zijn	oppervlakkig.

2	 	Overigens	kan	geluk	nog	beter	worden	verklaard	door	ook	satisfacties	in	het	model	op	te	nemen;	
als	we	bijvoorbeeld	de	tevredenheid	met	de	woning,	de	vrienden-	en	kennissenkring	en	de	maat-	
schappelijke	positie	meenemen,	stijgt	de	verklaarde	variantie	tot	boven	de	�0%.
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	 	 	 	 Het	werkgeluk	van	laagbetaald	Nederland
	 	 	 	 Maurice	Gesthuizen

Dat laagbetaald werk leuk kan zijn, kunnen vele goedverdienende burgers zich maar 
moeilijk voorstellen. Als maatschappelijk slagen synoniem is met inkomen en status, 
dan moeten leden van ‘het onderste kwart’ hun baan wel verafschuwen. Deze staat 
immers symbool voor hun gebrek aan succes. En bovendien, hoe kan de afwezigheid 
van uitdaging tot tevredenheid stemmen, steeds weer hetzelfde kunstje uitvoeren leuk 
zijn en ongezonde lichamelijke inspanning prettig? En dat terwijl je in de samenleving 
zonder pardon tot niet-intelligent wordt gebombardeerd. Alles bij elkaar moet het 
onderste kwart wel ongelukkig zijn in het werk. 
 Toch is dit geenszins het geval. Het onderste kwart is dan wel iets minder tevreden 
met het werk, maar het verschil van slechts 4% met het bovenste kwart is verre van 
groot (tabel 1). Hoe komt dat?

Algemeen	belang
Bekend is dat in het leven van weinig verdienende mensen werk een instrumenteel 
karakter heeft. Het levert geld op, maatschappelijke en intrinsieke waardering zijn min-
der belangrijk. Men verwacht minder van de inhoud van het werk, dus het hebben van 
een inhoudelijk weinig interessante baan leidt in het onderste kwart minder snel tot 
ontevredenheid dan in het bovenste kwart. Bovendien past men zich aan: men kan niet 
eeuwig ontevreden zijn over ‘slecht werk’, dus stelt men de waardering van de baan in 
positieve zin bij, zonder dat de inhoud ervan verandert.    

Gunstig	aan	de	onderkant,	ongunstig	aan	de	bovenkant
Onafhankelijk van dit algemeen belang zijn er typische verschillen tussen banen aan 
de onder- en bovenkant, waarvan sommige gunstig uitvallen voor de minst verdie-
nende werknemers. Het onderste kwart bevat vooral winkelbedienden (verkopers), 



14�							Veel	geluk		in	2007

werknemers in lagere administratieve functies, schoonmaak-, huishoudelijk en ver-
zorgend personeel, chauffeurs en bouwvakkers. Het bovenste segment telt veel hogere 
leidinggevenden, economen, leerkrachten, vakspecialisten, hogere administratieve 
werknemers, statistici, wiskundigen, systeemanalisten, architecten, ingenieurs en 
tekenaars (tabel 2). Ondanks deze wereld van verschil in typische beroepen, vindt het 
onderste kwart de inhoud van het werk zo goed als even leuk als het bovenste kwart 
(tabel 1). Een architect ontwerpt het gebouw waarvan de bouwvakker de fundering stort, 
maar ze waarderen beiden de eigen taken ongeveer evenveel.

Aan de onderkant ervaart men een gemiddeld geringe werkdruk en is de geestelijke 
belasting niet hoog. Deadlines zijn vaak niet zo van belang, de verwachte prestaties zijn 
duidelijk en van constant  niveau, de eindverantwoordelijkheid ligt niet bij de werknemer 
in kwestie. Het tegenovergestelde geldt voor het bovenste kwart. Bovendien heerst er 
in het onderste kwart mogelijk meer saamhorigheid onder collega’s en brengt het werk 
hen meer in contact met anderen dan in het bovenste kwart, waar bijvoorbeeld hogere 
leidinggevenden vaak ook slecht nieuws moeten brengen, leraren straffen moeten uit-
delen aan leerlingen, en men ook vaker individueel eigen specialistische taken uitvoert. 
De keuze van deze voorbeelden geeft natuurlijk wel een erg eenzijdig beeld en berust 
ook niet op empirisch bewijs. De boodschap is dat een lage werkdruk, weinig geeste-
lijke belasting en meer en betere contacten, het werkgeluk in het onderste kwart meer 
verhogen dan in het bovenste kwart. 
 Enkele resultaten in tabel 1 lijken bovendien een gunstiger beeld te scheppen voor 
het onderste kwart dan zou mogen worden verwacht. Hoewel de verschillen met het 
bovenste kwart gering maar substantieel zijn, ervaren ook in het onderste kwart slechts 
weinigen nadelen van fysiek zware omstandigheden, van onregelmatige werktijden en 
is men voor het grootste deel tevreden over de uren die men werkt. Maar een beperkt 
deel ervaart het werk als routinematig. Voor de waardering en ondersteuning van 
leidinggevenden die men krijgt, zijn de verschillen met het bovenste kwart zelfs geheel 
afwezig. Een moeilijk te plaatsen resultaat is de hogere mate van autonomie die in 
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het onderste kwart wordt gerapporteerd. Theorieën veronderstellen dat dit juist in het 
bovenste kwart een belangrijke geluksbevorderende factor is.

Ongunstig	aan	de	onderkant,	gunstig	aan	de	bovenkant
Niet verrassend is dat werknemers in het bovenste kwart beduidend vaker tevreden zijn 
over hun salaris. Het bovenste kwart zal daarom veel werkgeluk putten uit de status van 
de baan en de mogelijkheden die de baan biedt om te leven zonder financiële zorgen. 
Dit moet het onderste kwart voor een belangrijk deel ontberen. Zoals gezegd, waarde-
ren beter betaalden de inhoud van hun werk gemiddeld iets hoger. Grotere verschillen 
zijn er wat betreft de ervaren aansluiting tussen kennis en vaardigheden enerzijds, en 
het werk anderzijds. Een inhoudelijk interessante en uitdagende baan, een mooi salaris 
en een goede aansluiting tussen kennis, vaardigheden en het werk zijn sterkere geluks-
bepalende factoren voor het bovenste kwart dan voor het onderste kwart.
 Dat, kortom, werkgeluk ongeveer even hoog is in de twee uitersten van de inkomens- 
verdeling, komt doordat werk aan de onderkant typische geluksbevorderende kenmer-
ken heeft, die compenseren voor de werkplezier verhogende baankenmerken die alleen 
aan de bovenkant zijn te vinden. Aan de onderkant ontstaat werkgeluk vooral door een 
lage werkdruk, een geringe geestelijke belasting en door contacten met anderen. Aan 
de bovenkant gaat het vooral om de inhoud, uitdaging, het loon en de aansluiting tus-
sen werk en vaardigheden. Hoewel dus wezenlijk verschillende aspecten bijdragen aan 
het werkgeluk van verschillende inkomensgroepen, leidt het tegen elkaar wegstrepen 
ervan tot een opvallend gelijkmatige verdeling.   
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Tabel	1
De algemene baantevredenheida en de gemiddelde waardering van specifieke baankenmerkenb

	 onderste		 bovenste		 grootte	van	het	
	 kwart	 kwart	 verschil	in	%		c

tevredenheid	met	de	baan	(1-4) 3,22 3,33 -4
	 	 	
inhoudelijk	leuk	werk (1-5) 4,34 4,54 -5
routinematig	werk	(0-2) 0,09 0,03 3
aansluiting	kennis	en	vaardigheden	(1-4)   3,56 3,81 -8
autonomie	(1-5) 2,41 2,08 8
werkdruk	(1-5) 2,53 3,24 -18
geestelijk	zware	omstandigheden	(0-1) 0,29 0,58 -28
burnout-klachten (1-5) 1,76 1,73 1
fysiek	zware	omstandigheden	(0-4) 0,69 0,38 8
onregelmatige	werktijden (0-4) 0,25 0,33 -2
tevredenheid	werkuren (0/1) 0,80 0,76 4
tevredenheid	met	het	loon	(1-4) 2,22 2,92 -20
waardering (1-5) 1,82 1,88 -2
loopbaanperspectieven (1-5) 2,82 2,55 7

a		 Berekend	op	alle	werkenden	in	het	onderste	of	het	bovenste	kwart.
b	 Berekend	op	alle	werkenden	die	tevreden	zijn	over	hun	baan.	Het	osa-bestand	bevat	meerdere	baan-	

kenmerken.	Gekozen	is	voor	een	presentatie	van	de	kenmerken	waarvan	het	verschil	tussen	het	
	 onderste	en	bovenste	kwart	significant	is.
c	 De	grootte	van	het	verschil	is	berekend	door	het	verschil	tussen	het	onderste	en	bovenste	kwart	te	

nemen	en	dit	getal	vervolgens	te	delen	door	de	reikwijdte	van	de	schaal.	Bijvoorbeeld:	((3,33-3,22)/
	 (�-1))*100=4%.	In	zwart	gedrukt:	verschil	is	significant	(t-test).
Bron:	osa-arbeidsaanbodpanel	2000	en	2002
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Tabel	2
De zeven meest uitgeoefende beroepen van het onderste en bovenste kwart, 2000 en 2002

onderste	kwart	 (%)	 bovenste	kwart	 (%)

winkelbedienden	en	andere	verkopers	 14	 hoger	leidinggevenden	 10
administratieve	functies	 9	 economen	 10
huisbewaarders,	schoonmaakpersoneel	 8	 leerkrachten	 9
boekhouders,	kassiers	 6	 wetenschappelijke	en	andere	vakspecialisten	 7
huishoudelijk	en	verzorgend	personeel	 5	 boekhouders,	kassiers	 7
chauffeurs,	matrozen,	treinbestuurders	 5	 statistici,	wiskundigen,	systeemanalisten	 7
metselaars,	timmerlieden,	bouwvakarbeiders 5 architecten,	ingenieurs,	tekenaars 5

Bron:	osa-arbeidsaanbodpanel	2000	en	2002
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	 	 	 	 Zeer	tevreden	Nederlanders	in	Europees	perspectief
	 	 	 	 Paul	Dekker 

Deze bijdrage handelt over waarschijnlijk gelukkigen, namelijk mensen die zeer 
tevreden zijn met het leven dat ze leiden. Hoe heeft die groep zich in Nederland in de 
afgelopen roerige jaren ontwikkeld vergeleken met de rest van de Europese Unie? 
Onderstaande tabel biedt daarover informatie, uit alle beschikbare Eurobarometers 
sinds eind 2001. 

De eerste regels laten zien dat in ons land in de hele periode het percentage ontevrede-
nen (zij die niet zo en helemaal niet tevreden zijn) nooit boven de tien procent kwam. 
Het percentage zeer tevredenen varieert rond de 45%, met een dip eind 2002, waarvan 
het land eind 2003 nog niet helemaal was hersteld.1 Hoe uitzonderlijk is een bevolking 
die meertijds voor bijna de helft zeer tevreden c.q. waarschijnlijk gelukkig is? De rest 
van de tabel vermeldt daarvoor afwijkingscijfers van de overige 14 en later 24 eu-
landen. De overweldigende hoeveelheid zware minnen die dat oplevert, bevestigen in 
hun saaiheid de gelukzalige staat van ons land. De Zweden en Luxemburgers  zijn in 
een vergelijkbare positie en de Denen doen het nog beter, maar voor de rest mogen we 
overal en voortdurend minder gelukkigen verwachten dan in eigen land. Vooral in het 
zuiden en in de nieuwe lidstaten zijn de zeer tevredenen vaak schaars (in Portugal zijn 
het er maximaal 7% (47 – 40 in het najaar van 2001)). Sluitend is de indeling echter niet; 
zo zijn de (zuidelijke) Cyprioten aanzienlijk vaker zeer tevreden dan de Duitsers.
 Wat is de achtergrond van deze tamelijk stabiele landenverschillen? Gezien de be-
perkte ruimte laat ik hier meetproblemen (taalverschillen, algemene antwoordtenden-
ties) buiten beschouwing en waag ik me niet aan feitelijke omstandigheden (welstand, 
ruimte, veiligheid, milieu). Ik beperk me, op basis van de Eurobarometer van eind 2005, 
tot de impact van waarderingen en verwachtingen van ontwikkelingen in de persoon-
lijke omstandigheden op de middellange termijn. 
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Tevredenheid met het eigen leven;a bevolking van 15 en ouder in Nederland en andere landen	

	 najaar	 voorjaar	 najaar	 voorjaar	 najaar	 voorjaar	 najaar	 voorjaar
	 2001 2002 2002 2003 2004 2005 2005 2006

tevredenheid in Nederland 
(in %):		 	 	 	 	 	 	 	
	•	helemaal	niet	tevreden	 1 1 1 2 2 0 1 1
	•	niet	zo	tevreden	 	 5 6 7 8 6 4 4 3
	•	tamelijk	tevreden	 	 47 49 55 51 48 48 48 51
	•	zeer	tevreden		 nl 47 45 37 40 44 47 47 44

afwijkingen ‘zeer tevreden’ 
(in %-punten):	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Denemarken	 dk	 +18 +19 +27 +21 +20 +20 +17 +22
Luxemburg	 lu	 –10 –  6 –  1 –  2 +  7 +  2 +  1 +  4
Zweden	 se	 –  5 –   7 +  1 –  3 +  1   0 +  1 +  2
Ierland	 ie	 –15 –14 –10 –11 –  5 –11 –  8 –  7
Verenigd	Koninkrijk	 uk	 –16 –13 –  7 –  9 –11 –15 –13 –12
Cyprus	 cy .  . . +  2 –12 –12 –  9
Finland	 fi	 –25 –18 –12 –15 –  6 –13 –14 –11
België	 be	 –28 –28 –24 –17 –11 –14 –17 –13
Malta	 mt	 .  . . –  9 –19 –20 –23
Slovenië	 si	 .  . . –17 –25 –22 –21
Oostenrijk	 at	 –19 –18 –  9 –15 –22 –28 –24 –21
Spanje	 es	 –26 –28 –19 –20 –14 –30 –24 –22
Duitsland	 de	 –2�	 –2�	 –23	 –2�	 –23	 –2�	 –2�	 –27
Frankrijk	 fr	 –32 –30 –25 –27 –26 –28 –30 –25
Italië	 it	 –32 –29 –23 –27 –28 –38 –33 –30
Tsjechië	 cz	 .  . . –35 –34 –33 –32
Griekenland	 el	 –37 –33 –28 –27 –30 –36 –33 –33
Polen	 pl	 .  . . –29 –33 –35 –32
Litouwen	 lt	 .  . . –33 –38 –37 –34
Slowakije	 sk	 .  . . –36 –38 –38 –35
Hongarije	 hu	 .  . . –36 –37 –38 –37
Estland	 ee	 .  . . –36 –40 –39 –36
Letland	 lv	 .  . . –39 –39 –40 –36
Portugal	 pt	 –40 –39 –33 –36 –41 –42 –41 –40
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a		 ‘Bent	u	over	het	geheel	genomen	zeer	tevreden,	tamelijk	tevreden,	niet	zo	tevreden	of	helemaal	niet	
tevreden	met	het	leven	dat	u	leidt?’	Het	‘weet	niet’-antwoord	telt	mee	tot	100%,	maar	is	in	Nederland	
altijd	minder	dan	een	half	procent.	

Bron:	eb	��.2	(2001),	�7.1	en		��.1	(2002),	�0.1	(2003),	�2.0	(2004),	�3.4	en	�4.2	(200�)	en	��.2	(200�);	gewogen	
resultaten;	de	landen	staan	in	de	volgorde	van	afnemend	percentage	zeer	tevredenen	eind	200�		

Daarover worden in de Eurobarometer de volgende twee vragen gesteld: ‘Als u uw 
huidige omstandigheden vergelijkt met die van vijf jaar geleden, zou u dan zeggen dat 
ze verbeterd zijn, ongeveer gelijk zijn gebleven of slechter zijn geworden?’ en ‘Verwacht 
u dat uw persoonlijke omstandigheden in de loop van de komende vijf jaar zullen 
verbeteren, ongeveer gelijk zullen blijven of slechter zullen worden?’ Figuur 1 laat zien 
waar de landen staan bij de gemiddelde beantwoording van deze vragen: horizontaal 
het surplus van mensen dat vindt dat het beter is geworden (in zes landen zijn er meer 
mensen die een verslechtering zien) en verticaal het surplus van mensen dat verwacht 
dat het beter wordt (met nergens een groter aantal mensen dat denkt dat het slechter 
wordt). De beide metingen zijn positief gecorreleerd (r = 0,84**; n=25). Ierland, Estland 
en Zweden scoren op beide maten hoog, Duitsland en Griekenland op beide laag, en 
Nederland is een gemiddeld land. 
 De grootte van de bolletjes representeert het percentage zeer tevredenen uit de tabel. 
Die percentages hangen niet sterk samen met de beide dimensie van de grafiek. Het 
percentage is sterker gecorreleerd met de gepercipieerde verbetering in de afgelopen 
vijf jaar (r=0,61**; n= 25) dan met de verwachte verbetering (r= 0,38; n= 25).
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Figuur	1	
Landena naar de mate waarin hun bevolkingen een verbetering van 
de persoonlijke omstandigheden percipiëren en verwachten 

a	 De	grootte	van	de	bolletjes	komt	overeen	met	het	percentage	zeer	
	 tevredenen	in	de	tabel.
Bron:	Eurobarometer	�4.2;	gewogen	resultaten
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Figuur	2
Effecten van gepercipieerde veranderingen van de persoonlijke 
omstandigheden in de afgelopen vijf jaar op het al of niet zeer 
tevreden zijn van individuen: B-waardena 

a		 Resultaten	van	logistische	regressieanalyses	voor	afzonderlijke	landen
		 (referentiecategorie:	‘omstandigheden	zijn	ongeveer	gelijk	gebleven’).	
Bron:	Eurobarometer	�4.2;	ongewogen	resultaten
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Tot zover de landencijfers en hun verbanden. Zijn de relaties terug te vinden in  indivi-
duele patronen? Zijn mensen die een positieve ontwikkeling voor zichzelf zien of ver-
wachten ook vaker zeer tevreden? In overeenstemming met de relaties op landenniveau 
laten analyses op individueel niveau overal de sterkste relaties zien tussen waargeno-
men en verwachte veranderingen in persoonlijke omstandigheden (0,25** – 0,53** 
(n= ± 1000 per land), bijna overal de zwakste relaties tussen verwachte ontwikkelingen 
en het al of niet tevreden zijn (-0,06 – 0,16**) en daar tussenin de relaties tussen geper-
cipieerde ontwikkeling en het al of niet zeer tevreden zijn (0,13** – 0,24**).2 Figuur 2 
toont daarom alleen de resultaten van analyses van de effecten van de gepercipieerde 
veranderingen. 
 In Estland heeft een negatieve waardering van de veranderingen in de afgelopen vijf 
jaar het meest negatieve effect, in Griekenland is dat effect het kleinst en het positieve 
effect van een positieve waardering het grootst. Nederland valt op met een (klein, 
niet-significant, maar toch) negatief effect van een positieve waardering (het vaakst 
zeer tevreden zijn hier dus respondenten die geen verandering zien). Ook in andere 
welvarende landen heeft de onderkenning van verbeteringen nauwelijks nog een effect. 
Gepercipieerde verslechteringen hebben in deze landen wel een negatief effect! 3

Vatten we samen. Ten eerste staat Nederland de laatste jaren na Denemarken, met 
Zweden en Luxemburg, aan de Europese top qua percentage waarschijnlijk gelukkigen. 
Ten tweede zijn we een heel gemiddeld Europees volk als het gaat om waarderingen 
en verwachtingen van  veranderingen in de persoonlijke omstandigheden. Ten derde 
lijken Nederlanders het meest te lijden aan een welstandssyndroom waarbij de ervaring 
van verbetering niet langer tot meer geluk leidt, maar de ervaring van verslechtering 
wel tot minder geluk. Dit is een verontrustende asymmetrie, ook al zijn er ongetwijfeld 
belangrijkere determinanten van geluk dan de ervaren veranderingen van persoonlijke 
omstandigheden.
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Noten
1	 Toch	maar	weer	even:	de	dip	zit	ook	hier	in	de	najaarsmeting	van	2002	(oktober)	en	niet	al	in	die	van	

het	voorjaar	(april),	toen	Pim	Fortuyn	een	broeiende	ontevredenheid	tot	uitbarsting	zou	hebben	
gebracht.

2	 Over	de	hele	linie	zijn	de	correlaties	van	het	al	of	niet	zeer	tevreden	zijn	met	verwachte	verbeteringen	
in	de	armere/nieuwe	lidstaten	wel	iets	groter	dan	in	de	rijkere/oudere,	maar	het	verschil	is	niet	groot.	
Dat	is	opmerkelijk,	want	zou	het	niet	logisch	zijn	dat	je	je	tevredenheid	in	sociaal	en	economisch	
moeilijke	omstandigheden	eerder	ontleent	aan	een	zonnig	uitzicht	en	in	makkelijke	omstandigheden	
eerder	aan	je	verworvenheden?	

3	 Zie	mijn	bijdrage	aan	het	scp-nieuwjaarsboekje	Hier en daar opklaringen	van	januari	200�	voor	vergelijk-
bare	uitkomsten	wat	de	verwachte	veranderingen	betreft	met	gegevens	uit	2002.	In	Nederland	en	de	
hele	toenmalige	eu	bleken	daar	pessimisten	minder	vaak	zeer	tevreden,	maar	weken	pessimisten	en	
mensen	die	geen	veranderingen	verwachtten	niet	van	elkaar	af.
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	 	 	 	 Zijn	homo’s	net	zo	gelukkig	als	hetero’s?
	 	 	 	 	Anna	Adolfsen	en	Saskia	Keuzenkamp1

Homoseksualiteit wordt in Nederland vrij breed geaccepteerd. Vrijwel heel de Neder-
landse bevolking vindt dat homoseksuelen hun leven moeten kunnen leiden zoals zij 
dat willen. Ook onder allochtonen is de meerderheid die mening toegedaan. Die brede 
algemene acceptatie betekent echter niet dat homoseksualiteit in onze samenleving 
inmiddels een vanzelfsprekendheid is geworden die geen weerstanden meer oproept. 
Zo is één op de vijf Nederlanders erop tegen dat het burgerlijk huwelijk is opengesteld 
voor homoseksuelen. En in het openbaar moeten homoseksuelen zich vooral onopval-
lend gedragen (Keuzenkamp et al. 2006).
 Vergeleken met enkele decennia geleden en vergeleken met de meeste andere landen 
is homoseksualiteit in Nederland beduidend meer geaccepteerd. Gelukkig is dat zo, 
maar of homoseksuelen nu ook gelukkiger zijn dan vroeger weten we eigenlijk niet. Wel 
kunnen we wat zeggen over de vraag of homoseksuelen net zo gelukkig zijn als hetero-
seksuelen. En over de vraag of dat voor homo’s en lesbo’s wellicht anders ligt.
Onderzoek levert ons verschillende aanknopingspunten om deze vragen te beant-
woorden. Een eerste is het antwoord op de vraag aan homoseksuelen hoe men de eigen 
seksuele voorkeur ervaart. Recent onderzoek heeft aangetoond dat een kleine, maar 
toch zeker niet te verwaarlozen groep homoseksuelen liever hetero wil zijn: 17% van de 
homoseksuele mannen en 10% van de lesbische vrouwen denkt er zo over. Daarnaast 
ervaart een vrijwel even grote groep zijn of haar homo- of biseksuele gevoelens als een 
probleem (Bakker et al. 2006; Keuzenkamp et al. 2006).
 Een andere bron is grootschalig periodiek onderzoek naar het psychisch welbevinden 
onder de bevolking, waaraan ook een groot aantal homoseksuelen heeft meegedaan. 
Direct naar hun geluksbeleving gevraagd, blijkt dat homoseksuelen minder gelukkig 
zijn dan heteroseksuelen (zie de figuur). Homomannen zijn vergeleken met heteroman-
nen zowel minder vaak voortdurend gelukkig (56% tegenover 78%) als vaker nooit gelukkig 
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(4% tegenover 0,5%). Voor vrouwen zijn de verschillen minder groot, maar hier is het 
beeld hetzelfde. Lesbische vrouwen zijn minder vaak voortdurend gelukkig (67% versus 
75%) en vaker nooit gelukkig (2% versus 0,5%) dan heteroseksuele vrouwen. 
 Hetzelfde (nemesis)onderzoek laat bovendien zien dat homoseksuelen een grotere 
kans hebben op psychiatrische stoornissen (Sandfort et al. 2006) en dat homoseksuele 
mannen een groter risico lopen op suïcidaliteit dan heteroseksuele mannen (De Graaf 
et al. 2006).

Geluk van heterovrouwen, lesbiennes, heteromannen en homomannen 
vergeleken (in procenten) a,b

	*		 antwoordcategorie	is	voortdurend/meestal
a	 Het	verschil	in	geluk	(op	basis	van	de	Pearson’’s		chi-kwadraat)	is	tussen	heterovrouwen	en	lesbiennes
		 niet	significant	en	tussen	heteromannen	en	homomannen	wel	significant.
b	 Deze	geluksvraag	is	onderdeel	van	de	mos-schaal.
Bron:	nemesis’��
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Het valt overigens op dat in alle besproken onderzoeken homoseksuele mannen minder 
gelukkig in het leven staan dan homoseksuele vrouwen. Mannen zijn ook minder vaak 
open over hun homoseksualiteit dan vrouwen (Keuzenkamp et al. 2006). Men zou kun-
nen denken dat die sekseverschillen samenhangen met het feit dat de maatschappelijke 
acceptatie van mannelijke homoseksualiteit geringer is dan die van vrouwelijke homo-
seksualiteit. Eigen onderzoek wijst uit dat er inderdaad weliswaar een significant, maar 
klein verschil is. Een andere verklaring die mogelijk bij de lezer opkomt, is dat mannen 
meer negatieve ervaringen zouden opdoen dan vrouwen. In de media wordt immers wél 
met enige regelmaat melding gemaakt van geweld tegen homoseksuele mannen, maar 
niet van geweld tegen lesbische vrouwen. Uit eigen onderzoek blijkt echter dat meer 
lesbische vrouwen zeggen negatieve ervaringen te hebben meegemaakt dan homosek-
suele mannen. Ander onderzoek wijst uit dat vrouwen wat vaker last lijken te hebben 
van verbaal geweld en mannen meer van fysiek geweld (Van San en De Boom 2006).
 In elk geval is duidelijk dat homoseksuelen minder gelukkig zijn dan heteroseksu-
elen en dit geldt in het bijzonder voor homomannen. Vermoedelijk kan een deel van dit 
‘ongeluk’ van homoseksuelen worden toegeschreven aan het behoren tot een minder-
heidsgroep. Het afwijken van de dominante groep kan voor sommigen een bron van 
een zeker onbehagen vormen. Bovendien zou kunnen meespelen dat homoseksuelen 
minder vaak een vaste partner hebben (Sandfort et al. 2003) en dat voor hen het krijgen 
van kinderen – iets dat veel mannen en vrouwen willen – lastiger te realiseren is.
 Waarschijnlijk speelt ook de beperkte maatschappelijke acceptatie een rol. Homo-
seksualiteit wordt dan wel vrij breed geaccepteerd, maar nog zeker niet alom. Boven-
dien zijn er grenzen aan de acceptatie. Openlijke uitingen van homoseksualiteit, zoals 
zoenen in het openbaar, worden niet gewaardeerd en homoseksuelen moeten zich 
vooral ‘gewoon’ gedragen (Keuzenkamp et al. 2006). Nog altijd is geluk voor hen niet 
gewoon. 
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Noot
1	 	Met	dank	aan	Ron	de	Graaf	(Trimbos	Instituut)	die	de	gegevens	voor	de	figuur	beschikbaar	stelde.
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