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i INTRODUCTIE

De Amerikaanse politicoloog Robert
E. Lane is de auteur van een groot
aantal baanbrekende publicaties,
rvaaronder P oli tical I de o I o gy (t s 0z)
en het monumentale The Mqrket
Experience (1991). Samen n.ret Robert
Dahl en Charles Lindblom - gedrieen
hier op Yale liefkozend aangeduid met
'the biggies' - maakte hii de Political
Science Department van Yale Univer-
sity vanaf hct einde van de jaren veer-
tig tot een van de beste ter rvereld.
Waar Dahl de politicoloog pur song is
en Lindblom de politiek cconoom en
beleidstheoreticus, hecft bij Lane al-
tijd de psyche van het individu cen-
traal gestaan: rvat zijn zijn opvat-
tingen, houdingen en gedragingen in
de politiek en rvelke maatschappelijke
structuren dragen het meest bij aan
ziin welzijn? Lane is daarbij een van
de rveinige politicologen die altiicl zeer
uitgebreid gebruik heeft gemaakt van
de empirischc bevindingen uit andere
menswetenschappen, met name de
psychologie, sociologie en biologie.
Groot is zijn ergernis over politiek-
theoretici en politiek-filosofen die ge-
dctaillccrde, abstrncte thcoriccn over
het Goede levcn en de Goede samen-
leving construeren zonder ooit kennis
te nemen van het vele beschikbare
ondcrzoek naar het werkelijk functio-
neren van mens en samenlcving.
Niettcgenstaandc deze ergernis ovcr
veel van zijn tegennoordige vakgeno-
ten, die hij geregeld tijdens workshops
met superieure ironie tentoonsprcidt,
is Lane een buitengelvoon hartelijk
mens. Hij is op de hoogte van ziln
verdicnsten. nraar laat zich er nooit
op voorstaan. Onrvaarschijnlijk is zijn
nrerkethos. Ondanks zijn hoge leeftijd
rn,erkt hij nog bijna iedere dag tot mid-
dernacht, zijn nrerksessies slechts on-
derbrekend voor stevige wandeiingen
in het rzoor zijn huis gelegen park.
Twee rondjes met zijn,tos11,, de
schrijfster Helen Hudson, en daarna
nog 6€n alleen, maar in een veel ho-
ger tempo. Goed voor de gezondheid,
het u,elbevinden cn ook voor het werk
trouwens. Nog nooit heb ik hem ech-
ter zijn huis zien verlaten zonder eerst

voor zijn 'kleine vrienden in het park'
een paar olienoten in zijn brockzak te
hebben gestopt.
Zijn nieuive boek The Loss of Happi-
ness in A,4arket Democrocies (Ncn' Ha-
ven & Londen, Yale University Press,
2000) is het product van een dccenni-

Lrm noeste arbeid (aan de The N4arket

Experience kon Lane ongehinderd
door de universiteit zeventicn jaar
rverken). Steunend op ecn enorrne
hoeveelheid empirische onderzoe-
kingen die als mitrailleurvuur op de

lezcr rvorden afgeschoten, laat hij
hierin zien dat westerlingen (cn vooral
Amerikanen) ondanks hun nog altijd
toenemende materidle welvaart steeds
mindcr prettig in hun vel zittcn. Zo is
er in de afgelopen decennia in alle
ontwikkelde marktdemocratie€n een
sterke toename van klinische depres-
sies rvaar te nemen, groeit bijna overal
het wantrouwen in andere mensen en
in maatschappelijke instellingen,
neemt het geloof af dat het lot van de
gemiddelde mens verbetert, en is er
een tragische erosie gaande van fami-
liaire solidariteit en van rvarme. intie-
me relaties tussen vrienden. Volgens
Lane is er'a kind of fanine oItvarnt in-
terpersonal relations, of easy-to-reach
neighbours, of encirclin g, inclusive
ntemberships, and of solidary fantily
life.' (2ooo:9) Door dit gebrek aan so-
ciale steun zijn mensen veel krvets-
baarder geworden voor de tegenslagen
in het leven, zoals rverkloosheid, ziek-
ten, stress, teleurstellingen met hun
kinderen, onvervulde wensen. Een al-
gemeen onbchagen is het resultaat.
Een belangrijkc oorzaak van deze te-
genr,voordige malaise zoekt Lanc in de
vrije markt. Vrije markten rvorden in
de regel gcrechtvaardigd met de stel-
ling dat zij het ivelziin of het 'nut' van
mensen optimaliseren. De reden
waarom zil hierin in ontrvikkelde eco-
nomiedn evcnwel falen, is volgens
Lane dat al die zaken dic werkelijk
bijdragen aan dit welzijn, market ex-
ternalities zijn. Het zijn vooral andere
mensen die ons gelukkig maken: hun
alfcctic. rvaardcring cn bevestiging
hebben de meeste invloed op onze
sternming cn dczc goedcrcn ziin ner-
gens te koop. Lliteraard hcbben men-
sen materidlc hulpbronnen nodig,
maar is eenmaal in een minimum
voorzien, en dit minimum is ln de
westcrse landen al decennia tcrug ge-

passeerd, dat necmt hun belang snel
af. In rijke samenlevingen, schriift
Lane,'for people above the poverty
line, more money, as contpared with

friendship and contmunity esteem, a lo'
ving spouse and affectionate children,
quickly loses ils power to make people

happy.' (2ooo: 7) Om meer geluk te
cre€ren zal de nadruk in onze safften-
leving daarom verlegd moeten u,orden
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van inkomen naar \vat Lane samenvat
met de term' companionship' .

Naast cen verlichting van depressie
en ongeluk zijn er andere winsten van
het inleveren van inkomen voor waar-
devollc relaties. Uit door Lane aange-
haald onclerzoek blijkt dat nannecr
mcnscn plezierig in hun vel zitten, dlt
tcn goede kornt aan hun creativiteit,
probleemoplossend vermogen, sa-
m enrverkingsbereidheid, generositeit,
gezondheid en zelfontplooiing. Geluk-
kige mensen maken makkelijker
vricnden en vrienden maken mensen
gelukkiger. Zij hebben tevens minder
etnische vooroordelen en staan posi-
tiever tegenover democratisch be-
stuur. Ontevreden en gedeprimcerde
mcnscn komen daarentegen in ccn
neeruraartse spiraal terecht: zi1 heb-
ben een negatief zelfbeeld, een gebrek
aan zelfvertrouwen en autonoom ge-
drag, slechte studie- en arbeidspresta-
ties, een verlies aan gevoel voor
verhoudingen, ruzies met familieleden
en collega's, zijn slechte ouders, et ce-
tera. De persoonlijke maar ook maat-
schappelijke kosten van deze mensen
zijn enorm: 'they drain the resources of
the societies in which they live' , schrijft
Lane (2000: 330).
De marktliberale samenleving, erkent

Lane, heeft ons eens verlossing van
armoede en, hiermce aanvankelijk sa-
mcnhangend, geluk gebracht. Sinds-
dien biedt deze ordening haar
burgers, in een monotone herhaling
van een eens bevrijdend thema,
slechts meer van hetzelfde. Het zit in
deze ordening, zoals eerder in andere
grote civilisaties, ingebakken. Wij zijn
nu ongelukkig in een sociale nroestijn
met een ovcrvloed aan materiCle rijk-
don.r. Het 'eindc van de geschiedenis'
is daaronr volgens Lane niet een glo-
rieuze eindovenvinning van het
marktliberalismc, het is eerder het
langzanre stervcn van een cultuur die
niet in staat lijkt zichzelf te vernieu-
\ven en zich aan te passen aan veran-
derde omstandigheden.

INTERVIEW

Hoe zou u onze tegenwoordige conditie
willen omschrijven? Hoe gaat het ntet
ons?
'Vooral in de Verenigde Staten zijn de
onderzoeksbcvindingen op het terrein
van het welzijn weinig opwekkend.
Wanneer mensen wordt gevraagd of
zij, alles overziend, hun leven op een
bepaald moment als gelukkig of onge-

h-rkkig beschouwen, geven steeds min-
dcr mensen aan gelukkig te zijn en
deze trend is al dccennia in de Ver-
enigde Staten gaande - in Europa gaat
het vooralsnog beter. In overeenstem-
ming hiermec geven Amerikanen
steeds minder te kennen erg tevreden
te zijn met hun huwelijk, hun rverk, fi-
nanciele situatie en woonplaats. Tege-
lijkertijd neemt de malaise op andere
terrelnen toe: in de laatste dertig jaar
stellen steeds meer mensen dat ande-
ren niet zijn te vertrouwen, dat de
conditie van de gewone man zich
voortdurend verslechtert en dat pu-
blieke functionarissen slechts gemoti-
veerd worden door hun eigenbelang
en absoluut geen boodschap hebben
aan de gemiddelde burger. Tegen-
woordig onderzoek li.ikt bovendien de
stelling van mensen als Simmel.
Fromm en Wirth te bevestigen. dat re-
latics in de moderne samenleving zich
kenmerken door oppervlakkiqheid en
instrumentalisme. Steeds meer men-
sen geven daaronr geregeld aan cen-
zaam le zijn en'warmte' en'intimiteit'
te missen. Er verspreidt zlch u'at nrel

een'N4achiavellistisch sl,ndroom is
genoemd: mensen nemen steeds meer
een manipulatieve houding n?.ar an-
deren aan. Het lijkt of zil de u'ilze
waarop zij op het werk mct anderen
omgaan, niet langer kunnen scheiden
van de privd-sfeer. \/sgrftllry3ncl 11re-

gen zij de kosten en baten \,'an een re-
latie tegen elkaar af en zLri:a de
kosten te sterk of te lar.r-i dr- baten
overtreffen, beeindige n zi' haar. ir,Io-
derne mensen hebben ca...rrrm door-
gaans vele oppcn,lakkiue kennissen,
maar zelden goede vricnden. Hct heb-
ben van vrienden is totaa.l iets anders
dan populair zijn of l-,c: L.e schikken
over uitgebreide fun;t i..n e I e nehver-
ken. Het gaat mensen. L.lijkt uit on-
derzoek, om de intir:",iteit. om het
hebben van een lcrirouu'ensrelatie.
Dit is precies u'ai ze missen in de 'net-
werkmaatschappil .

ln welke ntate :iin seluk,sbeleyingen
cultureel bepaa!,1?
'Anders dan de cultuurrelativisten
graag willen qel.rven hebben mensen
ontzettend Yeel gemeen. Daarom ver-
tonen de voonlaarden van hun wel-
bevinden n'ereldwild een grote
gelljkenis. Zo laat crosscultureel on-
derzoek algeineen zien dat tevreden-
heid over het familieleven en over zijn
relaties met vrienden tot de allerbe-
langrijkste verklaringen horen van ge-
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luk en de afwezigheid van depressie.
211 zijn belangrijker dan tevredenheid
over levensstandaard, werk, religieus
leven of 'het plezier dat n.ren heeft'.
Zeker het hebben van een depressie -
ik praat niet over een neerslachtige
bui - is geen puur cultureel product.
Er bestaat onder psychologen een gro-
te crossculturele overeenstemming
over de criteria hiervoor. ]e moet dan
denken aan het langdurig en tegelij-
kertijd vertonen van symptomen als
een gebrek of overmaat aan eetlust,
slapeloosheld, chronische vermoeid-
heid, verlies aan seksuele begeerte,
gevoelens van nietswaardigheid of
schuld, concentratiegebrek, besluite-
loosheid, en terugkerende gedachten
over dood of zelfmoord. Uit onder-
zoek blijkt nu dat in al ontrvikkelde
marktdemocratiedn de klinische de-
pressies in aantallen en frequentie
toenemen, vooral onder de jongeren.
In sommige landen hebben mensen
die na 1955 zijn geboren, drie keer zo-

veel kans op een depressie als hun
grootouders. We zouden inmiddels
kunnen spreken van een epidemie.

Hoe belangrijk is geldl [[aakt geld ge-
lukklg?
'Onderzoek laat in al de ontrvikkelde
landen zien dat inkomen en rvelbevin-
den niet meer met elkaar samenhan-
gen. Dit geldt nog wel voor onderont-
wikkelde landen. De beste manier om
hier het rvelbevinden te bevorderen is
het vergroten van het nationaal ink-
omen. A4aar voor ons is overleven niet
meer de belangrijkste lovestie in het
bestaan. In het scheppen van deze si-
tuatie heeft de economische weten-
schap een positieve rol gespeeld.

Maar vandaag hebbcn haar uitgangs-
punten en inzichten sterk aan rele-
vantie ingeboet. Economen hebben
niet door dat de prioriteiten in onttvik-
kelde landen langzaam maar zeker
zijn veranderd van overleven naar
welbevinden. Zij blijven gefocust op
zaken die er naurvelijks meer toe

doen. Het aantal vrienden dat iemand
heeft, is een veel betere indicator voor
zijn welbevinden dan het aantal dol-
lars of guldens dat hij bezit.

Wat is de rol van marktdemocrafieen?
In hoeverre veroorzaken zij ongeluk?
'De markt doet mensen vooral pijn
omdat zij de aandacht afleidt van de
zaken die werkelijk bijdragen aan een
gelukkig bestaan. Mensen die gepre-

occupeerd ziin met materi€le zaken,

weten we uit onderzoek, zijn niet erg
gelukkig en sociaal zijn zij vaak slecht
gezelschap: they have something else

on their mind. Door de cultuur te do-
mineren, verarmen markten het leven
van menscn. Zij verleiden menscn tot
afivegingen die niet bijdragen aan hun
rvelzijn, zoals inkomen in plaats van
vrije tijd of rverk dat inhoudelijk be-
vredigt. Democratiedn brengen men-
sen niet rverkelijk schade toe, maar zij
zijn ook weinig behulpzaam in het be-
vorderen van hun welzijn omdat zij de

bestaande economistische preferen-
ties en trcnds vooral bevestigen: net
als de markt vertrouwen zij erop dat
mensen precies weten wat goed voor
hun is, terwijl wij uit psychologisch

onderzoek rvcten dat dit niet altijd het
geval is, integendeel.

ln hoeverre voelt u zich verbonden ntet

de maatschappijcritici in de iaren zes-

tig? ln wu kritiek op het ntaterialisnle
Itjkt u bij voorbeeld een vergelijkbaar
thema aen te snijden.
'lk wil absoluut niet rvorden geasso-

cieerd met de counterculture. Dit is
een narcistische, egocentrische bewe-
ging waarin zelfontplooiing, met na-
druk op zelf ('I do my thing' en 'look
at me') centraal staat tcrwijl ik het
juist heb over het vinden van geluk in
interpersoonlijke, solidaire relaties.
Daarnaast komt mijn inspiratie volle-
dig uit een lange rvetenschappelijke
traditie rvaarin nordt geprobeerd zorg-
vuldig te analyseren wat de condities
zijn van menselijk welbevinden en

menselijke ontplooiing. Dat geldt na-
tuurlijk niet voor de counterculture -

dat was hooguit een sociale berveging.

Ik heb trourvens altijd een groot \van-
troLlwen gehad tegen haar represen-
tanten. Zij riepen bij mij vooral
ergernis op. In de jaren zestig dacht ik
dat dat krvam omdat ik oud aan het
worden was. Nu weet ik wel beter.
N4ijn vermoeden dat het hier vooral om
egocentrisme ging, is bevestigd door de

snelle manier \vaarop velen van de be-
trokkenen hun n eg omhoog hebben
gevonden en afstand hebben gedaan
van hun idealen. Ik bcn ook niet zon-
der meer een voorstander van kleine
gemeenschappen, in de traditie van
hct communitaire denken van Bellah
en Etzioni, bij voorbeeld. Ik bcn geen

communitarist. Wanneer je kleine ge-

meenschappen in de praktijk bestu-
deert, blijken deze erg bekrompen,
intolerant. vol met etnische vooroorde-
lcn te kunnen zijn. Ik rn,il uitzocken
wat precies bijdraagt aan het menselijk
welzijn en ik denk niet dat dit specifie-
ke settings betreft, kleine overzichtelij-
ke gemeenschappen of leefeenheden
bij voorbeeld. Er zijn verschillende stu-

dies die erop duiden dat sommigc
mensen, vooral bctergesitueerden, in
de grote stad meer van de condities
kunnen vervullen die bijdragen aan
hun r,velbevinden - warme, soliclaire re-

laties - dan in kleine dorpen.

Waaront doen mensen niets aa.n hun
ongeluk?
Weet je, zo'n vraag is gebaseerd op de

notie van autonome persoonliikhe-
den. N4ensen zijn cchter buitenge-
rvoon kwetsbaar voor de druk van
hun omgeving, voor de maatschappc-
lijke realitcit. Het is als vragen aan
rvesterlingen of zij nict eigenlijk liever
een boeddhist hadden willen zijn.
\,{ensen kiezen niet, ze worden ergens
in geboren en veruolgens diepgaand
in de bestaande cultuur gesociali-
seerd. Wanneer dcze cultuur hen
$Iijsmaakt dat het venverven van
meer inkomen of van een bepaalde le-

vensstijl die alleen met dit inkomen
gekocht kan worden, hen gelukkiger
zal maken, dan geloven zij dat, ook al
blijkt uit al het bestaande weten-
schappelijke onderzoek dat dat niet
het geval is. De Amerikaanse droom
bestaat uit hct veruIerven van steeds

meer materiele bezittingen en de sta-

tus die men hieraan kan ontlcnen.
Geprobecrd moet worden mcnsen uit
deze misplaatste droom te hclpen,
zonder daarbij dwang te gebruiken..

Jij noemt dat terecht in Freedom qnd

Culture een emancipatiedilemma.
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Hoe optintistisch bent u over de moge-
Iijkheden daartoe?
'Het is hcel moeilijk een bestaande
cultuur te rvijzigen. De intellectuelen
zouden hierin een rol moeten spelen.
De rol van de intellectueel, van de rebel
en de kunstenaar is het aanbieden van
alternatieven voor de bcstaande cul-
tuur. Daarnaast moet er iets in onze
wetenschappen veranderen. Economen
moeten betere, op de realiteit en niet op
een a priori gebaseerde maatstaven
voor lvelbevinden of nut ontw,ikkelen
en vervolgens moeten zij hun analyti-
sche apparaat gebruiken om aanbeve-
lingen te doen die het menselijk
welbevinden rverkelijk bevorderen. Poli-
tiek-theoretici moeten minder abstract
moraliseren en meer aandacht hebben
voor iets triviaals als menselijk rvelbe-
vinden. Hun theorieen kunnen vervol-
gens politici inspireren meer te kijken
naar de effecten van beleid op wclbe-
vinden. En psychologen, biologen en
neurologen moeten een bijdrage leveren
aan onze kennis hoe instituties ons nrel,
zijn beinvloeden.
Er is ook reeds een beweging die te-
gen de bestaande cultuur ingaat. Je
vindt de representanten op tal van

plekken. Vergeet ook niet dat wanneer
iets goed bevalt, mensen er vervolgens
geen afstand meer van willen doen.
Wanneer mensen iets meer vrije tijd
nemen, wanneer zlj iets meer aan-
dacht voor hun vrienden en familie
hebben, wanneer zij iets meer aan-
dacht hebben voor de intrinsieke be-
loning van hun rverk, dan heeft dit
een onmiddellijke beloning en bestaat
dus de kans dat deze afwegingzich-
zelf versterkt en verspreid. We praten
hier niet over een vies medicijn dat
eerst op lange termijn een positief ef-
lect zal hebben. Dit medicijn smaakt
goed en is zelfs verslavend. Hoop ik.'

Op welke wijze kunnen acadentici een

bijdrage leveren?
'Het is moeilijk voor Amerikaanse
academici, veel meer dan voor hun
Europese collega's, om een groot pu-
bliek te bereiken en de mensen bij
voorbeeld uit te leggen dat zij iets na-
streven waarvan wij nu al nreten dat
dit hen niet gelukkiger zal maken. Te-
levisie heeft ontzettend veel kapot ge-

maakt met betrekking tot het publieke
debat en trouwens ook in sociale rela-
ties. Het bereiken van een groter pu-

bliek wordt ook uitdrukkeliik ont-
moedigd door de bestaande publica-
tiecultuur op universiteiten. Stukken
voor een algemeen publiek tellen niet
en worden zelfs tegen je gebruikt. De
invloed van wetenschappelijke bevin-
dingen sijpelen echter ook langzaam
door via het academische onderwijs,
via adviesorganen voor de overheid
zoals de National Academy en de

Brookings Institution en rve hebben
nu ook internet, hetgeen een veel in-
teractlever medium is dan de televisie.
A4aar het is rvaar, Amerikaanse acade-
mici zijn nog meer geisoleerd van de
samenleving dan Europese academici.
Britse collega's van mij worden gere-
geld geinterviewd voor de radio en de
televisie, dat is hier goeddeels on-
denkbaar. N4ijn hoop is op FACTA (zo

heet het toch?) gevestigd.'

Dr. Hans Blokland, Gastonderzoeker Yale

Universiry, Department of Political Science.
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Negende SWOME-Marktdag
Op 30 november 2000 organiseerl de werkgroep Sociaal-Wetenschap-
pelilk Onderzoek [Vi ieu en Energie (SWON/E) rn Den Haag de negende
marktdag. De laarlilkse marktdag is een platform waar allerlei sociale
wetenschappers hun onderzoek op gebied van milieu, energte en

duurzame ontwikkel ng met elkaar en met mensen uit de praktilk be
spreken. ln overeg met het Directoraat-Generaal lVilieu is besloten om
in het programma van deze marktdag ook aandacht te besteden aan
het vrerde Natronaal N,4il eubeledsplan (NN/P4) en de daarmee samen-
hangende sociaal-wetenschappelllke vraagstukken.
De SWOME nodigt u uit om een presentatre te verzorgen van lo-
pend of recentelijk afgerond onderzoek. Dit houdt rn. (1) Een

korte schr ftel jke presentatie van uw onderzoek (maximaa 2 A4;
800 woorden) rn het marktdagboek; (2) en een mondelinge pre-
sentatie van uw onderzoek van ongeveer 20 minuten, uitmon
dend in een discussie. De binnengekomen bi.ldrages zullen zoveel
mogelijk worden gegroepeerd rond bepaald thema's. Een andere
mogeli.lkheid is dat u uw onderzoek presenteert in de vorm van
een poster.
U kunt zich aanmelden tot uiterlilk vrijdag 22 september. lnforma-
tre. Drs. l.O Nuys (secretarrs SWOME), te.020 5270621 , e-matl.
nuys@siswo.uva.nl of N,4ar1a Harms, tel.020 5270648, e-mail.
harms@siswo. uva. n

2nd Mediterranean Social and Political
Research Meeting
Het l\4editerranean Programme van het Robert Schuman Centrum
van de Europese Universitet in Florence orqaniseert van 21-25
maart 2001 de 2nd N,4editerranean Socal and Political Research
\leeting. Workshops:
Regimes and Regime Change rn the Southern \,4edrterranean;

2. New Directions in Feminist Scholarship in the IViddle East and
North Africa;

3. Power and Education in the N,4editerranean Region;
4. The lmpact of the European Single Currency on Trade and FDI in

South-N,4editerranean Countries;
5. Demography, the Social Contract and lntergenerational Relations

in the N/iddle East and North Africa;
6. Networking Across the Contemporary lVedrterranean:

Foundation Trust Properties, Revenues and Socro-Polittca Alljances
between North Africa, the N/iddle East and Europe;

7. N,4uslim Networks and Transnational Communities in and Across
Europe;

B. New Research Agenda in Saudi and Arabian Peninsula Studies:

Comparative and Transnational Perspectives on the Twentieth Cen-
turY,

9. Family and Welfare State in N,4editerranean Labor N,4arkets;

J 0. The Ethnic Break-up of the Ottoman Ernpire.

U kunt zich aanmelden voor deelname tot 29 september 2000.
lnformatie: Ann-Chadotte Svantesson, tel +39 055 4685785, fax
+39 055 4685 710, e-mail: medmeet@iue.it, internet:
http://www.iue iVRSC/IV ED/meetlng20O 1 .htm

6th World Conference lnjury Prevention and
Control
Thema van deze conferente (12 15 mei 2002,lVontreal) rs: lnlures,
Suicide and Violence - Buildinq Knowledge, olicies and Pracrices ro

Promote a Safer World, N/ontreal. Onderwerpen. Road safety,
Occupatrona safety, Prevention of suicide and violence, tome and
institutional safety, Sport and lersure safety, Trauma care and reha
bilitation, Urban Safety, Ep demiology, intervention and eva uation
strategres, Armed conflicts, Products safety. Deadline voor abstracts:
1 september 2001

Contact. tel. +514 8481 133, fax +514 2886469, e-mai
trauma@cop anor.qc.ca, internet: http://www.trau ma2002 com
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