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DEEL 4: HET KLEINE GELUK VAN BABYBOOMERS 
 Veel 70-Plussers vertoeven in het Hier&Nu: voorbij de hectische jacht op geluk & zingeving 

 --een persoonlijke kijk op & en beleving van geluk--   

 Gerard B. Kosse -- Ludgerlichting 1962-1967 

Amsterdam, 16-01-2019  

 

 

HOGER OPGELEIDE OUDE MAZZELKONTEN… 

Lezend en bladerend in mijn selecties  

uit de bergen geluk-literatuuri werd 

me al snel duidelijk dat ik zélf 

oogkleppen op had toen ik verleden 

jaar de Introductieii schreef voor de 

serie Verkenningen <ACHTER DE 

GERANIUMS>. Mijn misvatting was 

dat ik toen aannam dat ook hoger 

opgeleide Babyboomers  (zoals wij  

Ludgerianen) nog deel namen aan de 

hectische jacht op geluk en zingeving. 

Bovendien met oogkleppen op. 

Onderzoek wijst echter uit dat dit 

juist voor de genoemde doelgroep 

niet geldt in Nederland, Zwitserland 

en de Scandinavische landen! Ik had 

me blind gestaard op de situatie in 

landen als Amerika en China en het 

grootste deel van de Derde Wereld. 

Duidelijk een geval van beroeps-

deformatie! Ook had ik me laten 

verblinden door de schrijnende 

eenzaamheidscijfersiii die met het voortschrijden van de leeftijd opklimmen van 40%  (bij 50+) naar  

60% bij de hoogbejaarden (85+) in ons koude kikkerland.  ‘Geruststellend’ is daarbij dat slechts 7% 

van onze Babyboomer-groep <extreem eenzaam> is. Bovendien zijn er voldoende aanwijzingen 

om te veronderstellen dat zij slechts in zeer geringe mate te vinden zijn onder de hoger opgeleiden. 

 

Zeer veel hoger opgeleide, gepensioneerde Babyboomers in de hierboven genoemde  landen 

vinden de periode tussen hun 65e en 75e levensjaar de gelukkigste jaren van hun leven! Veel 

Babyboomers slagen er daar dus in om de <40%-maakbaarheid> van hun individueel vermogen tot 
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gelukverwerving maximaal te benutten! Daarbij worden de leden van deze Babyboom 

Middenklasse geholpen door het aangename feit dat hun luxueuze en bevoorrechte pensionado-

leefomstandigheden uiterst comfortabel, zorgeloos,  genotsvol  en nagenoeg pijnloos zijn. En dat 

ze beschikken over veel financiële zekerheid en keuzevrijheid op alle fronten. 

 

Ter opfrissing van ons wat afgenomen geheugen, herinner ik je met betrekking tot die 40%-

maakbaarheid van geluk aan DE GELUKSAPPEL die ik ook al 

in een paar eerdere  bijdragen aan Postvakh3 afdrukte:  50% 

van ons geluk hebben we niet in de hand. Het betreft de 

factor ‘aanleg’. Onze genen hebben het hier helemaal voor 

het zeggen. 10% van ons geluk wordt bepaald door onze 

(rijke, comfortabele, stimulerende, fraaie, informatieve en 

zekere) leefomstandigheden. En de resterende 40% staat tot 

onze beschikking om ‘bewust bepaald gedrag’ in te 

schakelen voor geluk en tevredenheid. We kunnen dus veel 

gelukskansen benutten zoals we zelf willen. Daarvoor bestaan tegenwoordig bergen handzame 

Boekskens en Tijdschriften als ‘Happinez”, Video’s, Trainingen, Psychologen en andere Coaches die 

er hun lucratieve vak van hebben gemaakt ons ter zijde te staan bij het ontwikkelen van individuele 

activiteiten, gewoontes, attitudes en strategieën om gelukkiger te worden. Het <Bevorderen van 

Gelukbeleving> is qua omzet een  belangrijke economische sector geworden.  

 

 ZUUR GELUKSAPPELTJE VAN BABYBOOM-MINDERHEDEN 

Dat de gelukskansen voor gays en andere minderheden dunner zijn gezaaid dan voor de leden 

van de meerderheid, behoeft hier geen verdere toelichting. Iedereen begrijpt tegenwoordig wel 

dat hun leefomstandigheden (10% van de gelukmaakbaarheid) veelal ongunstig waren en nog 
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steeds zijn om een gelukkig leven te leiden. Onze eigen Babyboom-generatie heeft de 

allerberoerdste, discriminerende situaties nog net zelf aan den lijve ondervonden.  

Ook zijn minderheden op voorhand uitgesloten van veel gedragsmogelijkheden (40% van de 

gelukmaakbaarheid). Een simpel voorbeeld daarvan uit mijn eigen leven: Flikkerstellen zoals ik en 

mijn partner kunnen nauwelijks spontaan hun gevoelens voor elkaar uiten in het openbaar. 

Onderlinge affectie wordt door de omgeving afgestraft. Daardoor krijgt onderlinge liefde (een zeer 

belangrijke component van geluk-beleving!) vaak een wrange bijsmaak van heimelijkheid en 

ongepastheid…  

 

GELUK IN TERMEN VAN ONZE SCHOOLCATECHISMUS…  

Ook wij Ludgerianen leerden op de lagere school het 

toentertijd enig juiste, moderne antwoord op de 1e vraag in 

de catechismus, het boekje dat de r.k. geloofsleer er bij de 

katholieken in de periode 1920-1964 moest instampen. Die 

vraag luidde: Waartoe zijn wij op aarde? En het antwoord 

kunnen de meesten van ons ongetwijfeld nog opdreunen: 

“Wij zijn op aarde om God te dienen en daardoor hier en in 

het hiernamaals gelukkig te zijn.”  Echter, hoe onbelangrijk 

<geluk> in het christendom de facto werd gevonden, moge 

blijken uit het feit dat aan het begrip <geluk> slechts in 5 zeer 

korte Bijbelteksteniv wordt gerefereerd. 

 

Het dogmatische <daardoor> in bovenstaand antwoord 

heeft het overgrote deel van onze ontkerkelijkte generatie 

al lang geleden terzijde gezet. En daarmee ook de 

dienstbaarheid aan God en het Hemelse hiernamaals. Desondanks kon ik bij gelegenheid van de 

2017-Reunie van de Ludgerlichting 1962-1967 <VIJFTIG JAAR NA DATO> constaterenv dat velen van 

ons toch nog aanhangers blijken te zijn van een wazig, vrijblijvend en nauwelijks doordacht 

<geloof-in-iets> dat vooral in tijden van zware tegenslag en bij het wegvallen van een geliefde de 

kop opsteekt. Als uiting van secularisatie werd al vanaf het midden van de jaren 1970 het dagelijkse 

en zondagse leven van Babyboomers toenemend gericht op het Hier&Nu&Straks. We wilden 

voortaan “op deze plaats, en op elk gegeven moment” een plezierig en gelukkig leven leiden. 

Helaas was tevredenheid daarbij meestal zoek. Vandaar dat zo veel generatiegenoten constant 

mentaal en fysiek bezig waren met <straks>. Dus met hun toekomst. Een toekomst die alleen 

gerealiseerd kon worden door een nooit eindigende competitieve ratrace naar ‘beter en meer’.   

 

GELUK IN MIJN LEVEN… 

In mijn eigen geval was er aanvankelijk ook in hoge mate sprake van een rat race naar geluk. Ik 

stortte me vanaf 1975 met hart en ziel op mijn internationaal georiënteerde wetenschappelijke en 

beleid-gerichte carrière en genoot van de luxe en de prestige die me gelukkig zouden maken maar 
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dat niet voldoende deden. Aan de rat race kwam pas 14 jaar later een definitief einde aan toen in 

1989 bij mijn Haïtiaanse geliefde Bob Turnier de dodelijke Aidsdiagnose werd gesteld, en ik mijn 

baan terzijde schoof om hem tot aan zijn dood in januari 1992 terzijde te kunnen staan. In Deel 2 

van de driedelige reeks Biografische Diepte-interviewsvi die klasgenoot Frits Le Roux me afnam in 

september 2016 lees je er gedetailleerd over.  

Op de vraag ‘of ik in die jaren écht en veel gelukkig 

was’ kan ik geen eenduidig antwoord geven. Als 

openlijk homoseksuele man moest ik immers dagelijks 

strijd leveren voor alle geluk-opleverende zaken die 

voor de discriminerende meerderheid vanzelf-

sprekend waren. Openlijk samen-wonen en liefdes- 

uitingen maken daar deel van uit. Ons geluk moest 

letterlijk dagelijks worden bevochten. Desondanks 

slaagden we er toch in om tevreden en gelukkig te zijn. 

Als titel voor de hiernaast afgebeelde biografievii over 

mijn overleden geliefde Bob Turnier met wie ik 21 jaar 

samen leefde, koos ik  daarom doelbewust GEWOON 

GELUK. Het was me namelijk in de loop der jaren 

duidelijk geworden dat <geluk in de kleine, gewone 

dingen van het leven> zit. Dat is dan ook de portee 

van dit verhaal. Hieronder werk ik dat verder uit. 

Geluk is namelijk niet <iets> dat je verwerven kunt. 

Het is veeleer <tevredenheid> . 

 

GELUK IS…GEEN GEVOEL (EMOTIE)! 

Tot mijn prettige verbazing vermeldt Wikipediaviii niet meer dat geluk een emotie, een gevoel is. 

Geluk is dus NIET een innerlijke (positieve) beleving van een externe of interne gebeurtenis. Het is 

eerder een prettige manier-van-zich-verhouden tot je leefsituatie. Terecht omschrijft Wiki het 

gelukbegrip dan ook als een zijnswijze: als   ‘het  tevreden zijn met de huidige levensomstan-

digheden’. Diverse positieve emoties zijn daar vaak gelijktijdig bij aanwezig. Wiki noemt vreugde, 

vredigheid, ontspannenheid en vrolijkheid. Die opsomming is echter te beperkt. Je kunt deze 

opsomming zelf completeren met behulp van bijvoorbeeld de Hottinga-lijstix die gevoelens 

rubriceert aan de hand van de vraag of je behoeften wel of niet bevredigd zijn. Hij onderscheidt  

daarbij 101 positieve en 102 negatieve emoties die richting geven aan ons dagelijks handelen.   

 

Zoals de term <emotie> als zegt: emoties zijn reacties en impulsen die ons in beweging zetten. Ze 

zijn alle afgeleid van de 4 aangeboren, biologisch bepaalde bewegingsmogelijkheden (motivaties). 

Ze worden uiteenlopend benoemd en kortweg in de psychologie en neurologie aangeduid met de 

term <4 F’s>x: FUCK en FIGHT zijn toenaderingen, en FLEEING en FEEDING zijn daarvan het 

tegenovergestelde. Terzijde: Vaak wordt i.p.v. <Feeding> de oer-emotie <Fear> (angst) genoemd. 
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FACTOREN DIE GELUK REALISEREN  

Als we onze 40% gelukmaakbaarheid ten volle willen benutten, dan is het zaak na te gaan welke 

factoren ons geluk, onze tevredenheid met eigen leven, sterk beïnvloeden. Richard Layardxi 

onderscheidt er 7. De eerste vijf staan in volgorde van belangrijkheid. Vertaald in het Nederlands, 

zijn die geluk realiserende factoren / voorwaarden: 

1. BURGERLIJKE STATUS C.Q. (SAMEN)WOONSITUATIE / JE PERSOONLIJKE RELATIE: 

Samenwonend (al dan niet gehuwd) met een geliefde, gescheiden, nooit gehuwd of 

samenwonend geweest; de kwaliteit van je ervaringen met vroegere gezin-van-afkomst.  

2. FINANCIELE SITUATIE 

In de Nederlandse context: al dan niet onder of boven een modaal inkomen. Twee x modaal 

is bij ons optimaal! Dan kun je ruimschoots al je basisbehoeften bevredigen. 

3. WERK C.Q.(ON)BETAALDE BEZIGHEID 

Geringe of grote Baanzekerheid ,  werkeloos/werkzoekende, wel of niet werkzaam/bezig 

(aan een projectje), tevredenheid met werk c.q. (on)betaalde bezigheid en de eraan 

gerelateerde sociale contacten. Ik voeg er aan toe: Hoe meer je doet voor anderen, hoe 

gelukkiger je wordt! Altruïsme zit ons ingebakken. We zijn per definitie  sociale wezens!!  

4. GEMEENSCHAP EN VRIENDEN 

Het allerbelangrijkste is hier de vraag in hoeverre je onderschrijft dat <de mensen en 

vrienden in het algemeen te vertrouwen zijn>. Een eerdere bijdragexii aan Postvakh3 gaat 

verder in op deze zo belangrijke vertrouwenskwestie in ons leven.  

5. GEZONDHEID 

Je subjectieve beleving van je gezondheid is hier aan de orde. Ik spits dit bovendien toe op 

de vraag of en in hoeverre je ervaart  dat je chronisch of frequent gehinderd wordt door 

hinderlijke pijn. Uit eigen ervaring weet ik dat sterke pijn alle geluk teniet kan doen. 

Gelukkig is het zo dat wij mensen geen geheugenfunctie hebben die geleden pijn weer 

bewust kan maken. Ik schreef daar over in april 2017 het artikel <VERREKKEN VAN DE PIJN 

- goed nieuws over de toenemende gezondheidsklachten van onze leeftijdsgroep> in ons 

alumniblad Hilversum 3xiii  

EN DE TWEE FACTOREN DIE BIJ ALLE REEDS GENOEMDE VIJF EEN STERKE ROL SPELEN: 

6. PERSOONLIJKE KEUZEVRIJHEID & GEBORGENHEID binnen je politiek-maatschappelijke 

systeem: de maatschappelijke context moet de schadelijke effecten van het individu- 

alistische, competitieve materialisme tegen gaan. Daartoe is een ‘milde verzorgingsstaat’ 

als de onze veel beter geoutilleerd dan het schrijnende (neo)liberalisme in Amerika. Daar 

ben je helaas helemaal alleen verantwoordelijk voor je maatschappelijk geluk en succes. 

7. PERSOONLIJKE KERNWAARDEN EN KERNKWALITEITEN 

Wel of niet godsdienstig? Vooral geldt de vraag naar sterk of slecht moreel besef. En je 

persoonlijkheidseigenschappen zoals die in tig lijstenxiv uiteenlopend worden gerubriceerd.  

 

Eigenlijk is het zo dat onze behoeftebevrediging (denk aan de Behoeften Pyramide van Maslowxv) 

optimaal moet zijn om gelukkig c.q. tevreden te kunnen zijn.  
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SOORTEN GELUK ONDERKENNEN… 

Heel herkenbaar voor iedereen is het onderscheid in 5 SOORTEN GELUK . Ik noem ze in het 

volgende paragraafje, en raad je hier al vast aan om NU het zeer eenvoudige artikeltje dat ze zo 

indeelt zelf op internet te lezen. Hier is het adres:  

https://gezonderleven.com/5-soorten-geluk-leer-hoe-gelukkig-kan-zijn/ Ook zou je een paar geluk 

testjes kunnen invullen. Je vindt er heel wat op het internet. Bijvoorbeeld hier: 

https://www.123test.nl/geluk/  

 

Zoals je in genoemd artikeltje en de tests ziet: Alle soorten geluk zijn eigenlijk vooral <types 

tevredenheid met je eigen leven op een bepaald concreet moment>. Je kunt de benoeming in 5 

soorten geluk heel handig benutten om je eigen geluksmomenten beter in kaart te brengen en zo 

je zegeningen te tellen! Komen die momenten vaak voor, dan heb je een <gelukkig leven>. Zo niet, 

dan is het zaak er zelf eens wat aan te doen want wij hoger opgeleide Babyboomers hebben alle 

omstandigheden mee! Bovendien is het zo dat uit tal van onderzoekingen blijkt dat wij, 

Nederlandse 70-plussers een gelukkig en dus tevreden volkje zijn. Niet alleen omdat we dat zelf 

zeggen…en daarbij sociaal wenselijk zouden kunnen liegen. Maar ook omdat steeds uit de  

objectieve feiten van internationaal vergelijkend onderzoekxvi blijkt dat wij, hoger opgeleide 

Nederlandse senioren,  bijna in een ‘aards paradijs’ leven. Wie kan dan nog klagen of ontevreden 

zijn?  

 

5 SOORTEN GELUK/TEVREDENHEID 

Hieronder staat het bovengenoemde, herkenbare lijstje van geluksoorten die we allemaal 

herkennen als we ons niet laten opjutten door de valse reclamebeloften van het niet bestaande 

Grote Geluk dat we worden geacht te  kunnen kopen….  

Om elke verwachting van ‘Groot Geluk’ op voorhand te smoren, noem ik Geluk, dus    

Tevredenheid liever <KLEIN GELUK>. Het wordt alleen maar aangetroffen in de actualiteit, in het 

HIER&NU van ons dagelijks bestaan! Je kunt dat prachtige, alledaagse geluk op allerlei manieren 

indelen. Maar hou altijd wel beide benen op de grond... 

   
Hier zijn de toegezegde 5 soorten Klein Geluk die je ongetwijfeld herkent: 

1. DAGELIJKSE GENOEGENS 

Je kent ze wel: een lekker ontbijtje, een prachtig uitzicht, muziekje, knuffeltje, de aanblik 

van je gelukzalig slapende echtgeno(o)te, fraaie foto’s in je albums enzovoort 

https://gezonderleven.com/5-soorten-geluk-leer-hoe-gelukkig-kan-zijn/
https://www.123test.nl/geluk/
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2. IN DE FLOW ZITTEN / HELEMAAL OPGAAN IN WAT JE AAN HET DOEN BENT 

Al vanaf het moment dat ik kon lezen, ga ik helemaal op in wat ik dan lees. Ik heb dan totaal 

geen erg in wat er om me heen gebeurt. Mijn kostbaarste bezittingen zijn dan ook de 

duizenden boeken die ons huis herbergt. En welke passies en hobby’s heb jij? 

3. JE GELUK / TEVREDENHEID IN EN MET RELATIES 

Met wie geniet je samen?  Wie vertrouw je door en door? Met wie trek je graag op? Met 

wie had je een goed gesprek en/of plezier? Voor wie deed je iets en wie deed iets aardigs 

voor jou? Ben je vriendelijk of juist niet? Hoe vriendelijker, hoe gelukkiger je wordt. 

Het zijn allemaal essentiële zaken die ons levensgeluk sterk beïnvloeden omdat we per 

definitie sociale wezens zijn. Daarvan maakt ons ingeboren altruïsme een onlosmakelijk 

deel uit. Vrijwilligerswerk voor andere mensen is daarom ook zo bevredigend naar beide 

kanten toe!  

4. JE DOELEN BEREIKEN / JE PROJECTEN REALISEREN 

Concrete bezigheden (projecten in alle maten en soorten) geven ons veel bevrediging. Of 

dat <postzegels verzamelen> betreft of <cultuurreizen maken> doet er niet toe. Het gaat 

erom dat je iets doet dat bij je eigen interesses, waarden en capaciteiten past.  

5. JE ERVARING VAN NUT EN ZINGEVING IN JE LEVEN 

Als je onder meer door de positieve feedback van je omgeving ervaart dat je een zinvolle 

bijdrage levert aan hun en je eigen bestaan, dan is er sprake van <zin>. Heb je veel of weinig 

zin in je nieuwe dag? Het zijn dit soort praktische, concrete vragen die ons helpen te 

concluderen of we wel of geen zinvol leven leiden. Dat er zo nu en dan een gevoel van 

leegte op treedt, is niet te vermijden. Maar dat moet niet endemisch zijn.    

 

TOT BESLUIT: 

Het zal duidelijk zijn geworden dat wij, hoger opgeleide 70-

plussers, voor het overgrote deel kunnen stellen dat we een 

gelukkig leven leiden. Vooral omdat we tevreden zijn of zouden 

moeten zijn met onze paradijselijke leefomstandigheden en het 

feit dat nagenoeg aan alle voorwaarden voor een gelukkig c.q. 

tevreden bestaan (zoals genoemd op blz 5) wordt voldaan. Ons 

besef van eindigheid en onze eigen naderende dood versterkt 

bovendien onze neiging tevreden te zijn  en te genieten van alles 

wat zich nog in ons leven aandient.   

Houden zo! 

GBK  
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 NOTEN 

i BERGEN GELUKSLITERATUUR 
Populaire en wetenschappelijke publicaties over geluk en geluk-verwerving zijn er te kust en te keur. Aanbevolen 
wordt om je bij je keuze te laten leiden door de bronnen die je vindt via : https://nl.wikipedia.org/wiki/Geluk_(emotie)  
Ook behoren de auteurs van de boeken die je op pagina 1 gefotografeerd ziet tot de allerbesten op dit terrein.. 
 
ii INTRODUCTIE OP DE SERIE <ACHTER DE GERANIUMS..?>  
Je vindt de tekst hier:  https://www.postvakh3.nl/achter-de-geraniums-intro.pdf  
 
iii HET NATIONALE, SCHRIJNENDE EENZAAMHEIDSPROBLEEM BIJ OUDEREN  
Een korte uiteenzetting en een handzame verwijzing naar de belangrijkste onderzoekingen vind je in deze publicatie 
van het Ouderenfonds: https://www.ouderenfonds.nl/activiteiten/eenzaamheid   
Een uitstekend gefundeerd, kort artikel dat inzicht biedt in de oorzaken van vereenzaming en de manier waarop je 
deze pijnlijke en dodelijke sociale ziekte kunt vermijden en bestrijden is <HET ONTSTAAN VAN EENZAAMHEID BIJ 
OUDEREN EN ANDERE MENSEN>: https://mens-en-samenleving.infonu.nl/communicatie/145886-het-ontstaan-van-
eenzaamheid-bij-ouderen-en-andere-mensen.html   
 
iv SPORADISCHE AANWEZIGHEID VAN <GELUK> IN DE BIJBEL 
De Engelstalige New King James versie van de Bijbel is sinds 1610 de handzaamste toegang tot het Oude en Nieuwe 
Testament. De door mij gebruikte editie uit 1997 van de ze zogeheten <NELSON STUDY BIBLE> van 2600 klein gedrukte 
pagina’s tekst bevat niet alleen de Twee testamenten, maar ook talloze  hulpmiddelen voor een goed historisch en 
theologisch c.q. filosofisch begrip en toegang tot de inhoud van de bijbel zelf. De gedetailleerde Subject Index beslaat 
218 bladzijden. En de erop volgende Concordance 192 ! Vooral met die Concordance kun je belangrijke gebeurtenissen 
en belangrijke termen, eigennamen en zinnen lokaliseren in de twee  Testamenten zelf. Ook wordt er veelvuldig 
verwezen naar de eveneens aanwezige historische kaarten, in-depth artikelen en linguïstische Word Studies.  
<GELUK> & <GELUKKIG> TREF JE SLECHTS AAN IN 5 BIJBELBOEKEN: 

o GELUK/HAPPINESS : Deuteronomium 24:5 
o GELUKKIG/HAPPY : 2 Kronieken 9:7 

    Psalmen 1:1,  127:5,  144:15 
  Spreuken 3:13 , 14:21,  16:20,  29:18 

     Brief aan de Romeinen 14:22 
 
v HET WAZIGE EN VRIJBLIJVENDE <GELOOF-IN-IETS> VAN VEEL BABYBOOMERS 
Zie de bijdrage <Fanatiek….GELOVIG>: https://www.postvakh3.nl/fanatiekgelovig.pdf  
 
vi OVER MIJN <CARRIERE-VERLOOP EN HET EINDE VAN EEN OPMERKELIJKE LEEFSTIJL 1975-1993> 
De ups-and-downs in mijn carrière en de mentale en maatschappelijke crisis na het overlijden van mijn geliefde Bob 
komen vanaf blz 3 aan de orde in het deel met bovenstaande titel. Zie:  https://www.postvakh3.nl/interviewgbk2.pdf  
 
vii GEWOON GELUK: BIOGRAFIE OVER BOB TURNIER (1947-1992) 
De 21 jaren die mijn geliefde en ik samen mochten leven vanaf het begin van de turbulente jaren 1970, nemen het 
overgrote deel in van deze 376 pagina s tellende biografie. Doctoraal-studenten die het gebruikten bij het vak 
Existentiële Biografie wezen er herhaaldelijk op dat zij er onder meer van leerden dat <geluk> een begerenswaardige 
bestaanswijze is waarvoor minderheden extra hard moeten knokken. Bovendien: dat het boek aan toont dat geluk 
vooral in “gewone, alledaagse tevredenheidssituaties” wordt aangetroffen.  
Bibliografie: Gerard B.Kosse. GEWOON GELUK: biografie over Bob Turnier 1947-1992. Krips:Meppel, 1994. 376 p., 145 
foto’s. 5 Bijlagen (39 p.) en een gedetailleerde inhoudsopgave. 
Gratis Beschikbaarheid:  Ook de 2e druk is niet meer leverbaar. Een digitale versie is op aanvraag gratis verkrijgbaar bij 
de auteur. Richt je verzoek per email aan: gerard.kosse@planet.nl   
 
viii WIKIPEDIA’S UITLEG OVER GELUK 
De huidige uitleg over geluk is (bijna) helemaal up-to-date. Interessant zijn vooral de captions over <invloed op de 
hersenen> en de doorverwijsrubriek over de 3 stromingen in de <wetenschap van geluk>. Daarvan merk ik op dat de 
dominerende Positieve Psychologie van de Amerikaan Martin Seligman veel te veel op de rijke bovenlaag is 
afgestemd. Seligman c.s. houden veel en veel te weinig rekening met het feit dat de LEEFOMSTANDIGHEDEN (10% van 

                                                           

https://nl.wikipedia.org/wiki/Geluk_(emotie)
https://www.postvakh3.nl/achter-de-geraniums-intro.pdf
https://www.ouderenfonds.nl/activiteiten/eenzaamheid
https://mens-en-samenleving.infonu.nl/communicatie/145886-het-ontstaan-van-eenzaamheid-bij-ouderen-en-andere-mensen.html
https://mens-en-samenleving.infonu.nl/communicatie/145886-het-ontstaan-van-eenzaamheid-bij-ouderen-en-andere-mensen.html
https://www.postvakh3.nl/fanatiekgelovig.pdf
https://www.postvakh3.nl/interviewgbk2.pdf
mailto:gerard.kosse@planet.nl
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de gelukmaakbaarheid) en het GEDRAGSKEUZE-SCALA (40% van de gelukmaakbaarheid) van het overgrote deel van 
de Amerikaanse werkende bevolking uiterst SLECHT EN BEPERKT zijn. Dat hangt samen met de schrijnende, enorme 
verschillen in inkomen, zekerheid, kennis, macht, en keuzevrijheid. Het overgrote deel van de Amerikaanse massa kan 
doodgewoon niet aan <zelfontplooiing> en <gelukkig welbevinden> toekomen!  
Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Geluk_(emotie)  
 
ix DE WALTER HOTTINGA LIJST VAN POSITIEVE EN NEGATIEVE GEVOELENS 
Je vindt deze hier: http://www.walterhottinga.nl/gevoelens-een-lijst-van-beschrijvende-woorden/  
De auteur deelt alle gevoelens in twee groepen in aan de hand van de vraag of je behoeften wel of niet zijn vervuld. 
Binnen de groep <emoties-bij-vervulde-behoeften> onderscheidt hij 101 gevoelens. Helaas staat <geluk> er (per 
abuis?) ook in.   
 
x DE 4 F’S IN DE EVOLUTIE EN EMOTIE-LITERATUUR  
De benamingen van die 4 biologische (vooral door de hypothalamus) bepaalde responsen verschilt enigszins per 
auteur. Zo geeft de een de voorkeur aan FUCK en de ander aan de ‘beschaafdere’ term FORNICATING. Ze vormen de 
basis van alle gevoelens/emoties die in de loop der eeuwen door de diverse volkeren zijn ontwikkeld. Lees er op 
internet meer over:  https://en.wikipedia.org/wiki/Four_Fs EN https://en.wikipedia.org/wiki/Four_Fs_(evolution)  
   
xi THE BIG SEVEN FACTORS AFFECTING HAPPINESS 
De Big Seven worden besproken in hoofdstuk 5 (blz 55-76). In: 
Richard LAYARD. HAPPINESS - Lessons from a New Science .Penquin 2006. 297 p. illustraties en gedetailleerde Index. 
ISBN 0-141-01690-6 
 
xii VERTROUWEN IN ONS BESTAAN 
In de aanloop naar de Reunie <Vijftig Jaar na Dato> van de Ludgerlichting 1962-1967 wordt in vogelvlucht dit begrip 
behandeld omdat het centraal stond ins ons leven -- zonder dat we ons daar expliciet rekenschap van gaven. Zie het 
artikel <IN GOED VERTROUWEN…BETROUWBAAR>, 2 mei 2017: https://www.postvakh3.nl/vijftigjaarnadato2.pdf  
 
xiii VERREKKEN VAN DE PIJN - goed nieuws over de toenemende gezondheidsklachten van onze leeftijdsgroep> 

Zie  nummer 23 van ons alumniblad Hilversum 3: https://www.postvakh3.nl/nieuwsbrieven/Hilversum3nr23.pdf  

 
xiv KERNWAARDEN EN KERNEIGENSCHAPPEN 
Beschrijf je zelf eens met behulp van de hier aanbevolen lijst met 80 kernkwaliteiten en bijpassende waarden: 
https://www.desteven.nl/leerdoelen/persoonlijke-leerdoelen/persoonlijke-effectiviteit-leerdoelen/kernkwaliteiten  
 
xv BEHOEFTEN: ONDERSCHEID EN INDELING DOOR MASLOW 
Zonder bevrediging geen tevredenheid! Dus geen geluk. Lees nog eens over de  soorten behoeften waarmee we in 
Westerse landen veel werken: https://www.toolshero.nl/psychologie/motivatie/piramide-van-maslow/  
 
xvi INTERNATIONAAL VERGELIJKEND ONDERZOEK NAAR LEVENSTEVREDENHEID EN DE KWALITEIT VAN ONS LEVEN 
De belangrijkste regelmatig uitgevoerde internationale vergelijkingen zijn: 

 WHERE TO BE BORN INDEX / KWALITEIT VAN LEVEN INDEX: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Quality-of-life_index  & 
https://www.quora.com/Is-the-Netherlands-one-of-the-best-countries-in-the-world-to-live-in  

 LIFE SATISFACTION INDEX C.Q.BETTER LIFE INDEX (OECD): 
http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/life-satisfaction/  

 WORLD HAPPINESS REPORT (UN): 
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Happiness_Report & de laatste versie ervan: 
https://s3.amazonaws.com/happiness-report/2018/WHR_web.pdf  
 
 
   

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Geluk_(emotie)
http://www.walterhottinga.nl/gevoelens-een-lijst-van-beschrijvende-woorden/
https://en.wikipedia.org/wiki/Four_Fs
https://en.wikipedia.org/wiki/Four_Fs_(evolution)
https://www.postvakh3.nl/vijftigjaarnadato2.pdf
https://www.postvakh3.nl/nieuwsbrieven/Hilversum3nr23.pdf
https://www.desteven.nl/leerdoelen/persoonlijke-leerdoelen/persoonlijke-effectiviteit-leerdoelen/kernkwaliteiten
https://www.toolshero.nl/psychologie/motivatie/piramide-van-maslow/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Quality-of-life_index
https://www.quora.com/Is-the-Netherlands-one-of-the-best-countries-in-the-world-to-live-in
http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/life-satisfaction/
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Happiness_Report
https://s3.amazonaws.com/happiness-report/2018/WHR_web.pdf

