
Mark Elchardus en Wendy Smits – die geen gekende verwantschap heeft met de auteur van het
onderhavige artikel – publiceerden in 2007 het boek Het grootste geluk.1 Daarin onderzoeken
ze wat geluk is en hoe het met het geluk in België staat. Omdat ze empirische sociologen zijn, mag
het niet verwonderen dat vooral die geluksverdeling over de Belgen de hoofdmoot van het boek uit-
maakt. Met een uitgebreid vragenlijstonderzoek proberen ze het geluk in kaart te brengen. Ze beste-
den daarbij ruime aandacht aan de methodologie van de studie en aan de resultaten daarvan. De
lezer krijgt niet alleen een droog rapport over hoeveel geluk er in België te vinden is met dit onder-
zoek, maar ook een onderbouwd verhaal over de oorzaken van geluk (of ongeluk) die aan het licht
kwamen.

Dit artikel bespreekt eerst kort het boek, waarbij ook enkele van de belangrijkste bevindingen
wat meer onder de loep genomen worden. Daarna vullen we het gevoerde onderzoek verder aan door
twee belangrijke elementen in het spreken over geluk verder uit te werken. Het gaat daarbij eerst
over de meting en daarna over het wenselijk zijn of niet van een spreken over het ‘grootste geluk’.

1. De bespreking

In Het grootste geluk bakenen Elchardus en Smits eerst, zoals het hoort, hun onder-
zoeksdomein af. Dat doen ze door de historische en filosofische basis van het 
denken over geluk te ontplooien, waarbij het ook duidelijk wordt dat er een sterke
economische en politieke ondertoon aan het spreken over geluk is. Zij situeren het
ontstaan van het spreken over geluk in de periode waarin ondermeer ook Jeremy
Bentham een duidelijk standpunt inneemt over deze materie. In zijn An Introduction
to the Principles of Morals and Legislation uit 1789 stelt hij immers dat geluk gelijk is aan
de som van het plezier min de som van de pijn. Dat is een duidelijke breuk met de
Europees-christelijke traditie tot dan, die pijn als een deugdelijke ervaring afspiegelt.
Het utilitarisme van Bentham is niet onbesproken, maar blijft toch een kern vormen
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van latere denkwijzen, ook die van Elchardus en Smits. Zoals zij het verwoorden,2 is
de gemeenschappelijke kern van alle denken over geluk toch tweeledig gebaseerd op
1) de idee dat alles wat bijdraagt tot het geluk van zoveel mogelijk mensen goed is
en 2) dat het geluk van eenieder even belangrijk is. Het mag duidelijk zijn dat het uti-
litarisme van Bentham, net zoals de liberale en socialistische reacties erop, steeds eco-
nomische consequenties en visies met zich meebrengt, omdat geluk als een distribu-
eerbaar goed aanzien wordt. De klemtoon zal dan bij de ene meer liggen op de gelijke
distributie, bij de ander meer op de maximalisatie van het totale goed, maar steeds
gaat het paradigma van een economie van geluk in zekere mate op. Een logisch gevolg
is dan ook om het verband tussen geld en geluk na te gaan. Niet voor niets zijn er
genoeg volkswijsheden over het verband tussen geld en geluk. Inderdaad, een gesprek
over geluk wordt wel vaker op het economische niveau getrokken, maar daar tonen
Elchardus en Smits, in navolging van internationaal onderzoek, dat geld enkel een
noodzakelijke voorwaarde creëert om gelukkig te zijn. Geld is dus geen verklaring van
of voldoende voorwaarde voor geluk.

De invloedrijke en intuïtief verstaanbare utilitaire idee over geluk heeft historisch
gezien natuurlijk ook sterke consequenties gehad op het politieke vlak, getuige alleen
al het feit dat er een liberale en een socialistische verfijning van ontstond. Ook daar
besteden Elchardus en Smits duidelijk aandacht aan. Sterker nog, Elchardus en Smits
schijnen dezelfde politieke kaart te trekken in hun bijdrage. De wenken naar beleids-
makers of zelfs uitdrukkelijke stellingen zijn daardoor her en der terug te vinden
doorheen het boek. Ze onderzoeken immers wat geluk determineert, of liever, wat
met geluk samenhangt, en in hun conclusie en bespreking van de resultaten reflecte-
ren ze over de persoonlijke consequenties – wat kan ik zelf doen om het geluk te
maximaliseren – en de beleidsconsequenties – wat moet de politiek doen om het
geluk te maximaliseren – die dit heeft. Ze leggen daartoe dan ook de ‘wegen naar het
geluk’ bloot. In plaats van zich op glad ijs te wagen, stellen ze voor aan de beleids-
makers om samen met hen te kiezen voor wat ze ‘evidence based happiness’ noemen.3

Tussen deze prelude over het geluk als onderzoeksobject en de conclusie ligt de
kern van waar het de auteurs, als empirische sociologen, om te doen is: de data. Ook
daar bouwen Elchardus en Smits duidelijk verder op internationaal werk, zodat de
gebruikte maten, in dit toch delicate onderzoek, duidelijk beter zijn dan heel wat ad
hoc werk dat je her en der kan terugvinden als het gaat om geluksonderzoek. De
resultaten in deze bespreking samenvattend beschrijven doet eigenlijk oneer aan het
geleverde werk, aan de complexiteit van het onderwerp en aan de hoeveelheid data
die gerapporteerd zijn. Niet minder dan 4487 Belgen tussen 19 en 81 jaar namen deel
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aan het onderzoek. Eerst brengen de auteurs, puur descriptief, in beeld hoe geluk zich
verdeelt over de Belgen. We krijgen daarbij bijvoorbeeld ook informatie over hoe de
rapportering van het geluk evolueert naargelang de leeftijdsgroep waartoe de respon-
denten behoren en ook hoe bijvoorbeeld maatschappelijke attitudes en politieke pre-
ferenties samenhangen met de geluksscore. Daarna leggen de auteurs de verschil-
lende wegen naar geluk bloot aan de hand van een overzichtelijk schema dat zij het
‘VAW-model’ noemen (zie verder in deze bespreking). Daar krijgt de lezer systema-
tisch de samenhang voorgeschoteld tussen de verklarende variabelen aan de ene kant
en de geluksscore aan de andere kant. Het gevoerde onderzoek genereerde omwille
van het uitgebreide karakter een schat aan informatie die in een reeks overzichtelijke
hoofdstukken en duidelijke tabellen en grafieken beetje bij beetje duidelijk wordt.
Een samenvatting hiervan geven ligt dus niet voor de hand. Toch is een minimale
duiding noodzakelijk om de lezer voor te bereiden op wat volgt. Bovendien hebben
de auteurs zelf in populaire media ook dergelijke samenvattingen gegeven of aspec-
ten uit het onderzoek gelicht, dus lijkt het ons niet te kort door de bocht om hier te
herhalen wat zij als de belangrijkste of opmerkelijkste resultaten lijken te zien. Een
drietal observaties springen zo zeker in het oog. Deze volgen hierna, vergezeld van
een kritische kijk op deze observaties.

Senioren zijn gelukkig 4

Elchardus en Smits vinden in hun gegevens terug dat leeftijd er toe doet als het draait
om gelukkig zijn. Zoals we van tevoren zouden verwachten zijn jongeren relatief
gelukkig. Eveneens in de lijn van de verwachting zien ze dat dit geluk vermindert in
de ‘drukke levensjaren’ met zware tijdsdruk vanuit het werk en gezin op het persoon-
lijke leven. Echter wel opmerkelijk is de gelukscore die de senioren rapporteren.
Vanaf 56 jaar neemt de gelukscore immers terug toe en de gelukkigste Belgen vin-
den we bij de 65-plussers, wat op zijn minst tegenintuïtief te noemen is.

Inderdaad, het algemene beeld van de verzuurde en vereenzaamde senioren van
onze maatschappij lijkt niet op te gaan. Elchardus en Smits tonen dat duidelijk aan.5

Dit lijkt wellicht voor de lezer met deskundigheid op het gebied van geluksonderzoek
het meest opzienbarende gegeven dat gerapporteerd staat in Het grootste geluk. Het ligt
dan toch ook voor de hand dat we hier meer duiding krijgen, of een hypothese. Zijn
de Belgische senioren inderdaad veel gelukkiger dan we zelf aannemen, en veel geluk-
kiger dan de senioren uit buurlanden? Waar is dit dan aan toe te schrijven? In de
bespreking van de resultaten lijkt deze vaststelling echter niet het belangrijkste. Wel
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is er aandacht voor de meest ongelukkige periode, de subgroep van respondenten die
lijden aan wat de auteurs de ‘midlife dip’ noemen. Er is natuurlijk wat voor te 
zeggen om nauwgezet te weten waarom deze economisch en pedagogisch zo belang-
rijke groep van onze samenleving zich zo ongelukkig voelt. Toch zou het niet mis-
staan om verder te blijven stilstaan bij de observatie van de o zo gelukkige senioren.
Mogelijks schort er hier iets aan het meetinstrument?

Het verhaal doet immers wat denken aan een voorbeeld dat Prof. Em. Jaak 
Billiet wel eens pleegt aan te halen, zo ook tijdens het debat op zijn emeritaatsviering
van 14 december 2007. Uit een internetpeiling bleek ooit dat slechts 2% van de 
Belgen naar de kerk ging. Uit zijn eigen onderzoek bleek echter dat het toen nog
steeds zo’n 9 à 10% bedroeg. Had de internetpeiling een wezenlijk andere vraag
gesteld die daarom voor een ander resultaat zorgde, bijvoorbeeld wekelijks kerkbe-
zoek i.p.v. sporadisch kerkbezoek? Neen, wie er even bij stilstaat heeft zo het ant-
woord te pakken: onze kerken zijn niet gevuld met internetgebruikers. Nogal wiedes
dan dat deze mensen veel minder aan bod komen in een internetpeiling.

Eenzelfde redenering zouden we kunnen doortrekken naar het geluksonderzoek.
In totaal gaat het om gegevens van zo’n 4487 Belgen. We nemen aan dat er daar een
redelijk aantal senioren bij zijn, zodat de gegevens die we over senioren hebben ook
betrouwbaar te interpreteren zijn voor de senioren die geantwoord hebben. Wat we
echter niet weten is hoe gelukkig of ongelukkig de senioren zijn die niet geantwoord
hebben. Elchardus en Smits verwijzen naar een bijlage voor “wie geïnteresseerd is in
de technische details”.6 In die bijlagen zouden er meer details staan over ondermeer
de technische uitvoering van de dataverzameling. Deze bijlagen zitten niet in het boek
zelf vervat. Wellicht wilden de auteurs de modale lezer niet ongelukkig maken met
methodologische en statistische saaiheden. Wel echt sneu is dat doorheen het boek
beloofd wordt dat die bijlagen terug te vinden zijn op de bij het boek behorende
website, maar dat ze daar helemaal niet te bespeuren zijn. Het enige wat je op die web-
site vindt, is een zelftest over de vraag of je gelukkig bent. Wel, als je daar hoopte
bijlagen te vinden, drukt dat wellicht je geluk.

Nu, we weten wel dat zo’n 49% van de aangeschrevenen uiteindelijk ook geant-
woord heeft. Dat impliceert hoe dan ook dat om het even wat we weten over geluk
in België, misschien gebaseerd is op een vertekende steekproef. Het zou immers kun-
nen dat degenen die niet antwoordden dat bijvoorbeeld juist gedaan hebben omdat
ze minder gelukkig zijn. Een mogelijke verklaring voor de opmerkelijke bevinding bij
de senioren zou dan ook kunnen zijn dat het resultaat te wijten is aan een proporti-
oneel grotere groep ongelukkige senioren die niet hebben geantwoord. Er zijn immers
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wel gegevens die ons doen vermoeden dat het niet zo rooskleurig gesteld is met die
senioren als Elchardus en Smits doen vermoeden. Als we bijvoorbeeld kijken naar
het gebruik van antidepressiva in België, dan blijkt dat het met de senioren niet zoveel
beter gaat dan met hun iets jongere medeburgers. Uit de RIZIV gegevens volgt bij-
voorbeeld dat het gebruik van antidepressiva stelselmatig toeneemt per leeftijdsgroep.
Het enige positieve nieuws dat we er voor senioren in kunnen vinden is dat zij de
enige stagnatie vormen in deze leeftijdsgrafiek. Er gaan dus ongeveer evenveel anti-
depressiva naar de pas gepensioneerden als er naar de 50 à 60-jarigen gaan. Als we
dit gebruik van antidepressiva als een benadering van het geluk onder de mensen
mogen nemen – dat is op zich ook maar een schatting natuurlijk – dan lijkt de bood-
schap niet te zijn dat senioren gelukkig zijn, maar wel dat senioren niet ongelukkiger
worden dan ze de jaren tevoren al waren. Deze wat boude uitspraak zullen we 
verderop in het artikel nog verder uitwerken.

15% van de Belgen is ronduit ongelukkig7

Op basis van een aantal metingen maken Elchardus en Smits een samengestelde
geluksmaat, die ze op een schaal van 0 tot 100 voorstellen. Daaruit blijkt inderdaad,
na toepassing van het nogal conservatieve theorema van Chebyshev (voor de wiskun-
digen onder de lezers), dat zo’n 15 procent van de respondenten minder dan 50 op
100 scoort. Die 50 op 100 is echter een nogal arbitraire grens om te stellen dat iemand
écht ongelukkig is of niet. Met een andere soort van vragen of zelfs een andere quo-
tering op dezelfde vragen zou de kritische grens evenzeer 20 op 100 of 70 op 100 kun-
nen zijn. In plaats van te concentreren op absolute cijfers moeten we hier vooral 
kijken naar de verdeling van het geluk over de mensen heen. Typisch verdeelt zich dat
volgens een curve die naar Gauss vernoemd werd. De meeste mensen zitten zowat
rond het gemiddelde, terwijl zo’n goede 15% opmerkelijk boven het gemiddelde 
vertoeft en ongeveer evenveel mensen opmerkelijk onder het gemiddelde. Je kan zelfs
stellen dat wanneer je een andere verdeling bekomt, dat er dan iets mis moet zijn met
het gebruikte instrument, bijvoorbeeld omdat het niet opmerkzaam genoeg is voor 
verschillen tussen respondenten. Niettemin blijft het interessant om weten waarom
juist deze mensen zo ongelukkig zijn. Alle statistische verdelingen ten spijt zijn ze
blijkbaar ook opmerkelijk ongelukkiger dan anderen. Het is dan ook waardevol dat
doorheen het boek regelmatig teruggegrepen wordt naar deze verdeling en dat dan
gekeken wordt hoe deze ongelukkigen zich verhouden tot hun meer gelukkige mede-
burgers als het gaat om de factoren die geluk beïnvloeden of ermee samenhangen.
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Misschien moeten we ons trouwens ook grote zorgen maken over die 15% die zo
overweldigend gelukkig zijn. Hoewel het contradictorisch kan klinken, is het individu
zelf niet gebaat met een geluksmaximalisatie. Deze invalshoek komt weinig aan bod in
Het Grootste Geluk. Het gaat er immers om het blootleggen van de wegen naar het geluk
(zie ook hierna), waarbij de auteurs vooral bekommerd lijken om mensen boven de
ondergrens te trekken, maar waarbij er geen noodzakelijke bovengrens aan geluk wordt
gesteld. Nochtans, toonaangevende onderzoekers op het gebied van mentale gezond-
heid zijn het sinds 19988 opmerkelijk eens met de stelling dat de mens het best gebaat
is met een gematigd optimismeniveau – en zoals Elchardus en Smits zelf aanhalen en
demonstreren, hangt dat sterk samen met het geluksniveau. Wat gebeurt er immers
wanneer mensen ongebreideld optimistisch worden? De gevolgen zijn van tweeërlei
aard.9 Ten eerste zijn er de fysische gevolgen: omdat we geen gevaren en enkel oppor-
tuniteiten zien, laten we alle veiligheidsmarges los en nemen we onverantwoorde risi-
co’s. Ten tweede zijn er de psychologische gevolgen: onbegrensd optimisme creëert
verwachtingen ten aanzien van onszelf die we nooit kunnen inlossen, zodat we na ver-
loop van tijd met een volledig verwrongen zelfbeeld opgezadeld zitten.

Geluk is voorspelbaar (en maakbaar)10

Elchardus en Smits onderzoeken niet alleen hoe het in het algemeen staat met het
geluk in België. Ze onderzoeken ook wat zoal samenhangt met dat geluk. Uit hun
onderzoek blijkt dat er inderdaad een reeks kenmerken zijn die op een consistente
en duidelijk interpreteerbare wijze samenhangen met hoe gelukkig de respondenten
zichzelf noemen in het onderzoek. De auteurs vatten de bevindingen samen in wat
zij het VAW-model noemen, waarbij het letterwoord staat voor ‘Voorwaarden, Ande-
ren en Wijsheid’. Onder ‘voorwaarden’ verstaan we die zaken die op zich niet vol-
staan om een mens gelukkig te maken, maar waaraan wel als een minimumnorm vol-
daan moet zijn opdat hij of zij gelukkig zou zijn. Hier vinden we zaken terug zoals
geld, (vrije) tijd en gezondheid. Onder ‘anderen’ vinden we verschillende elementen
van sociale aard terug die mensen gelukkiger of ongelukkiger kunnen maken. Het
gaat dan om zaken zoals eenzaamheid en de uitgebreidheid en cohesie van het soci-
ale netwerk. Onder ‘wijsheid’ vinden we tenslotte een reeks eerder cognitieve ele-
menten terug, zoals optimisme en het gevoel of de overtuiging dat je geleefd wordt
dan wel je leven zelf in de hand hebt.

De belangrijkste lessen voor de maakbaarheid van geluk kunnen we dan 
grofweg opsplitsen in een maatschappelijk niveau en een persoonlijk niveau. Het
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politieke bestel zou er idealiter voor zorgen dat aan alle voorwaarden voor geluk
voldaan is. Het is dus vooral daar dat de politiek een les kan trekken uit deze stu-
die. Ook ten aanzien van de sociale aard kan de politiek, maar zeker ook het maat-
schappelijke middenveld, iets met de data aanvangen. Voor wie echter persoonlijk
aan het geluk wil werken, ligt de weg het meeste open bij de laatste component van
het theoretische model: de wijsheid. Of is het misschien een gebrek aan ‘wijsheid’
in de traditionele zin van dat woord? Wie bijvoorbeeld zichzelf kan overtuigen het
leven in eigen hand te hebben – in vaktermen heet zoiets dan een hoge interne locus
of control – zal zich gelukkiger voelen. Nu, het doet er echter niet toe of je wijs en
objectief naar je eigen controle over het leven kijkt. Het doet er wel toe wat het
resultaat van die gedachtegang is. Je kan dus soms maar beter onwijs zijn om jezelf
gelukkig te maken.

De gebruikte onderzoeksmethode heeft echter ontegensprekelijke beperkingen.
De methode is natuurlijk inherent verbonden aan het doel van het onderzoek en in
dit geval was dat een dwarsdoorsnede maken van het geluk in België. Dat impliceert
dat je op één moment het geluk meet bij een steekproef uit die bevolking. Omdat je
dan toch aan het meten bent, kan je met de klap die respondenten ook andere vra-
gen stellen, bijvoorbeeld over die factoren waarvan je vermoedt dat ze geluk voor-
spellen. Dat is ook exact hoe dan die resultaten achteraf moeten begrepen worden:
als voorspellingen, niet als verklaringen. Voor verklaringen hebben we doorgaans
(een paar uitzonderingen niet te na gesproken) andere methodologie nodig, namelijk
een longitudinaal onderzoek of een experiment. Wat impliceert dat nu voor de lezer
van Het grootste geluk? Als we bijvoorbeeld lezen dat “drie... vormen van vrijetijdsbe-
steding bijdragen tot geluk”11 dan moeten we begrijpen dat het ook andersom kan:
geluk draagt bij aan vrijetijdsbesteding.

Dat is trouwens net wat uit een overzicht van internationaal geluksonderzoek
blijkt.12 Geluk hangt niet alleen samen, maar zorgt ook voor de volgende zaken: inte-
resse in vrijetijdsbesteding, spreken met anderen, meer genot van die vrijetijdsbeste-
ding en sociale activiteiten, betere oplossing van interpersoonlijke conflicten, ande-
ren helpen, je gezonder voelen, creatiever zijn, complexe taken beter uitvoeren, succes
toeschrijven aan je eigen vaardigheden. Merk op dat een aantal van deze gevolgen van
geluk ook in Het grootste geluk aan bod komen als verklaringen van geluk. Het staat in
elk geval vast dat geluk met deze zaken samenhangt. Daarom kan je op basis van je
kennis over het ene, je ook uitspreken over het andere. Je kan dus voorspellingen
maken. De samenhang garandeert echter niet dat het ook telkens verklaringen zijn
waarom je gelukkig bent.
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2. De geluksmeting

Geluk lijkt een bij voorbaat psychologisch onderwerp, voor wie naar geluk kijkt als
hoe goed iemand zich in zijn of haar vel voelt. In het andere spreken over geluk lijkt
het concept bijna reduceerbaar tot de economie, ondermeer omdat geluk dan wel
eens – verkeerdelijk – wordt geattribueerd aan economische factoren zoals bezit of
financiële vooruitgang. Daarom kan het op het eerste zicht ook verwonderlijk zijn dat
uitgerekend sociologen zich inlaten met een studie van geluk, dan nog wel het groot-
ste geluk. Niettemin zijn de schoenmakers in deze bij hun leest gebleven: het in kaart
brengen van hoe geluk verdeeld is over de Belgische bevolking. Misschien stelt zich
toch een probleem in deze studie door sociologische auteurs. Uit de voetnoten van
Het grootste geluk blijkt dat de basisliteratuur wat betreft de meting en het theoriseren
over geluk en de bepalende factoren ervan, vooral van psychologische aard is. Toch
blijkt ook uit diezelfde voetnoten en de reguliere tekst dat die literatuur niet altijd even
goed samengevat of gepresenteerd is. Misschien, en daar is ook op sommige punten
in de tekst wel wat evidentie voor te vinden, is deze literatuur niet eens goed te kade-
ren en interpreteren door de auteurs.

Tegelijk heeft de sociologische invalshoek van de auteurs wellicht tot gevolg dat
een belangrijk deel van de literatuur misschien niet aangeraakt is. Natuurlijk gaat het
in een onderwerp zoals dit altijd om het maken van keuzes. Elchardus en Smits halen
terecht aan dat de literatuur over geluk van een enorme omvang is. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat zij, net zoals ieder ander die een boek zou schrijven over het
onderwerp, daar een selectie uit maken om het eigen verhaal aan de lezer te kaderen
binnen wat al door anderen gezegd is. Met name wanneer het om de operationalise-
ring van het onderzoek gaat, het opstellen van hoe geluk gemeten wordt, lijkt de
gevolgde methode voor de met geluksonderzoek vertrouwde lezer slechts één van de
vele alternatieven te zijn. Kenmerkend is trouwens dat die vele alternatieven in de lite-
ratuur niet altijd tot dezelfde resultaten, laat staan tot dezelfde conclusies, leiden.
Natuurlijk moeten we de auteurs het krediet geven dat ze verdienen: elke keuze bin-
nen dit onderzoeksdomein kan op zijn eigen manier voor kritiek vatbaar zijn. Bij een
meting naar het algemene geluksniveau der Belgen vernauwt natuurlijk het aantal
bruikbare instrumenten tot die subgroep die in een grootschalige vragenlijststudie
hanteerbaar zijn. Daarom is de keuze van de auteurs wel verdedigbaar, maar ander-
zijds lijkt de lezer in slaap gewiegd te worden doordat de gemaakte keuze weinig aan
de tand gevoeld wordt door de auteurs zelf. In wat volgt zullen we eerst de gebruikte
methode toelichten en daarna komen mogelijke punten van kritiek aan bod. Deze
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punten zijn van tweeërlei aard. Eerst gaat het om de echte meting op zich, maar
daarna bespreken we ook andere mogelijke conceptualisaties van geluk die niet of te
weinig aan bod komen in Het grootste geluk.

Het Bruto Nationaal Geluk

Net zoals andere onderzoekers vinden Elchardus en Smits dat de reeds vaak
beproefde one-item metingen van geluk en tevredenheid wellicht te kort door de bocht
gaan. In heel wat onderzoek, vaak van sociologische aard, worden deze nochtans
gebruikt. Om geluk te meten vraagt men dan aan de respondenten om te antwoor-
den op de vraag “Alles bij elkaar genomen, zou u zeggen dat u... (heel gelukkig bent
/ nogal gelukkig bent / niet erg gelukkig bent / helemaal niet gelukkig bent)?”. Dit
ene antwoord geldt dan als een benadering van hoe gelukkig iemand is. Op het eer-
ste zicht is dat niet zo’n slechte poging. Je vraagt het immers gewoon. De methodo-
logisch onderlegde of de kritische lezer heeft natuurlijk onmiddellijk door dat zo’n
vraag ook allerlei problemen met zich meebrengt. Persoonlijkheidskenmerken kun-
nen maken dat sommigen zich gelukkiger willen voordoen dan ze zich werkelijk voe-
len, terwijl anderen net omgekeerd antwoorden. Bovendien is er dan in crosscultu-
reel onderzoek helemaal een probleem, omdat verschillende culturen volledig
verschillend omspringen met zulke expliciete vragen naar het gevoelsleven. Gek
genoeg zijn onderzoekers er trouwens al achter gekomen dat je beter kan vragen hoe
tevreden iemand is om te weten te komen hoe gelukkig die is. Dit toont maar aan hoe
voorzichtig je moet omspringen met zo’n metingen. De metingen die Elchardus en
Smits gebruiken zouden trouwens in de het breder kader van de literatuur eerder
metingen van welbevinden genoemd worden dan geluksmetingen en niet iedereen is
het ermee eens dat de twee zomaar inwisselbaar zijn.

Elchardus en Smits willen wel met een subjectieve meting van het geluk werken,
maar zetten zich dus af tegen een zeer eenvoudige meting zoals hierboven. Hoe doen
ze het dan wel? Op pagina 67 vermelden ze dat de aparte gesprekken met 23 van de
respondenten bijgedragen hebben tot het opstellen van de geluksmaat en het inter-
preteren van de bevindingen. Hoe dat in zijn werk ging is niet meteen duidelijk. Het
vervolg van hoofdstuk 5 wijst er immers op dat Elchardus en Smits een heel prag-
matische aanpak hadden om hun algemene geluksmaat op te stellen. In hun bevra-
ging onderwierpen ze de respondenten aan een reeks verschillende metingen 
van geluk. Elk van die metingen kan op zijn beurt wel om de één of andere reden
bekritiseerd worden, maar door ze allen samen af te nemen vervallen grotendeels de
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individuele bezwaren tegen elke meting apart. Daarna blijkt uit hun analyse van de
gegevens dat er een grote gemeenschappelijke component is tussen de verschillende
metingen. Naar analogie met andere praktijken, bijvoorbeeld wat algemene intelli-
gentie betreft, combineren ze dan al die metingen tot één gezamenlijke maat. Die
geluksmaat noemen zij het ‘bruto nationaal geluk’. Het mag dan ook hier duidelijk
zijn dat zij een duidelijk utilitaristisch-economische positie innemen ten aanzien van
geluk. Daarbij is ‘meer’ dan ook onlosmakelijk ‘beter’. Verder in dit artikel nemen we
deze veronderstelling nog onder de loep. Ook hier sturen de auteurs de meer geïn-
teresseerde lezers door naar de bijlagen bij het boek, die via de bijhorende website
beschikbaar zouden moeten zijn. Maar ook hier keert de zoekende internetgebruiker
ongelukkig terug van een kale reis.

De keuze van Elchardus en Smits is uiterst verdedigbaar. Binnen de context van
een sociologische studie wil je immers met het voorhanden zijnde budget een duide-
lijk beeld scheppen van de beoogde populatie. Daarbij moeten twee zaken altijd met
elkaar in balans blijven: langs de ene kant de omvang en aard van de steekproef van
respondenten en aan de andere kant de gebruikte bevragingsmethode. Binnen deze
grenzen lijkt het alsof de optimale balans gevonden is. Als er dan toch een punt van
kritiek kan zijn, dan is dat misschien dat door de keuze voor een niet zo gebruike-
lijke combinatie van metingen de vergelijkbaarheid met eerder internationaal onder-
zoek moeilijk wordt. Omdat dit toch al niet de focus van het voorgestelde onderzoek
lijkt, is dat een kritiek naast de kwestie.

Niettemin zou een wat bredere blik op andere metingen dan de voorgestelde
niet misstaan in het boek. Zo lijkt het voor de hand te liggen om het recentere
werk van Daniël Kahneman te vernoemen. Deze psycholoog heeft in 2002 de
Nobelprijs voor economie gewonnen en lijkt dus, juist omwille van die combina-
tie, uitermate geschikt om over geluk te spreken. Hij is vooral bekend om zijn baan-
brekend onderzoek in de besliskunde, maar koos ervoor om de laatste jaren van zijn
onderzoekscarrière meer aandacht te besteden aan het meten van geluk. Hoewel hij
vertrouwd is met de economische wereld, kiest Kahneman resoluut voor het sub-
jectieve oordeel – maar hij noemt het wel ‘objective happiness’. De methode van
Kahneman13 is ook wezenlijk verschillend van wat doorgaans gedaan wordt in het
soort metingen dat ook in Het grootste geluk aan bod komt. Hij gebruikt immers een
samenvatting van verschillende momentopnamen in gerapporteerd geluk. Op het
gebied van subjectief welbevinden is er psychologisch gezien al wel veel onderzoek
verricht, maar Kahneman richt zich juist op het onderscheid met geluk.14 Gegeven
dat Elchardus en Smits het zelf over de moeilijk te ontwarren relatie tussen deze
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constructen hebben, lijkt het voor de hand te liggen ook het onderzoek van bijvoor-
beeld Kahneman dan mee te bespreken. Het is dan vooral relevant om daar waar
nodig aan te halen hoe andere methoden van geluksmeting voor resultaten hebben
gezorgd die wezenlijk verschillen van wat Elchardus en Smits met hun meting in
België vinden.

Geluk, of gelukkiger?

Misschien nog belangrijker dan de vraag of het gebruikte bruto nationaal geluk wel
de juiste maat is voor geluk of tevredenheid op zich, kan je je de vraag stellen of 
louter geluk of tevredenheid wel het beste construct is om mee te werken. Toegege-
ven, heel wat onderzoek uit verschillende disciplines gaat over de fundamentele
onderzoeksvraag “hoe gelukkig zijn de mensen”. Misschien is het echter zo dat omdat
deze vraag al zo vaak gesteld is en omdat er al zoveel keer een antwoord op gegeven
is, dat het herhalen in een Belgische context weinig meer oplevert. Voor wie het
onderzoeksdomein kent, komt er weinig verbazends uit zo’n vraag naar voren, en
voor wie het domein niet kent had een vertaling van een buitenlandse empirische 
studie ons wellicht evenveel kunnen leren. De enige reden om onze reeds overbe-
vraagde Belgische populatie nog maar eens aan een vragenlijst te onderwerpen, is om
zeker te zijn dat wij Belgen niet net anders zijn dan al die anderen. Naast een louter
menselijke, maar weinig wetenschappelijke, interesse in die vraag is het voornamelijk
vanuit beleidsoogpunt goed te weten of de plaatselijke situatie te vergelijken is met
wat we uit andere landen weten.

Is er dan een interessanter alternatief? Deze vraag trapt natuurlijk een open deur
in. Na de door Elchardus en Smits verzamelde feiten lijkt het of er misschien wel
iets interessanters aan te vangen was met een grootschalige empirische studie naar
de staat van het geluk (of het geluk van de staat?), hoewel het natuurlijk de vraag
blijft of het alternatief wel aanlokkelijk genoeg zou zijn voor eventuele sponsors van
zo’n onderzoeksproject. Binnen de sociaal psychologische literatuur wordt de laat-
ste jaren weer veel aandacht besteed aan hoe mensen oordelen vellen. Nogal wat
onderzoekers met veel aanzien stellen dat mensen het eigenlijk moeilijk hebben om
absoluut te oordelen. Ter verduidelijking: absolute oordelen zijn antwoorden op
vragen zoals “Hoe gelukkig bent u”, “Hoezeer vind je dat de volgende uitspraak
op jou van toepassing is”,... Het gaat dus om vragen waarop je moet antwoorden
door één bepaald object ten aanzien van een bepaalde karakteristiek te beoordelen.
Soms gaat ons dat wel makkelijk af, zo’n absoluut oordeel. Het gaat dan om 
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situaties waarin er ook echt een objectief criterium voor handen is. Zo is het mak-
kelijk om te zeggen hoe groot je bent. Je kan ook makkelijk meten hoe zwaar je
weegt. Moeilijker wordt het wanneer we het hebben over eerder subjectieve maten.
Daar weten we niet exact wat nu juist een 6 op een schaal van 1 tot 7 wil zeggen.
Zelfs als er iets bij zou staan als “in grote mate van toepassing” is dat nog steeds
een ambigue situatie. Sinds het onderzoek van de sociaal psycholoog Festinger mid-
den jaren vijftig van de vorige eeuw is er dan ook een onderzoekstraditie die nagaat
hoe mensen tot zo’n oordelen komen.

Zo stelt ondermeer Thomas Mussweiler15 – maar hij is daar lang niet alleen in
– dat we, als we dergelijke absolute oordelen moeten vellen, eigenlijk altijd terug-
grijpen naar iets wat we beter kunnen: relatieve oordelen vellen. We gaan op zoek
in onze onmiddellijke omgeving naar een maatstaf om het te beoordelen object
mee te vergelijken. Zo blijkt zelfs dat ervaren rechters of juryleden uit sportwed-
strijden zich laten beïnvloeden door volledig onzinnige standaarden zoals het resul-
taat van een dobbelsteenworp wanneer ze respectievelijk een straf moeten uitspre-
ken of een prestatie beoordelen. Wat impliceert dit voor bijvoorbeeld het
geluksonderzoek? Misschien grijpen mensen ook naar standaarden in het beant-
woorden van geluksvragen. Op zich zou dat niet problematisch zijn, als iedereen
dat op een systematisch gelijke manier deed. De vraag is echter of dit wel zo
gebeurt. Sommigen grijpen immers misschien terug naar het verleden om hun posi-
tie nu te vergelijken met hun positie vroeger, anderen maken dan misschien weer
een vergelijking met wat ze nu hebben en wat ze nog denken te mogen verwach-
ten, of ze vergelijken zichzelf met anderen...

Eerder in dit artikel nam ik stelling in over het geluk en ongeluk van senioren. Uit
de gegevens van het antidepressivagebruik lijk je te kunnen afleiden dat de senioren
misschien een wat aparte status hebben wat geluk betreft, omdat zij de enigen zijn
die niet meer van het spul nodig hebben dan hun jongere medeburgers: zij vormen
de enige groep die een gestaag groeiende lijn van gebruik per leeftijdsgroep doorbreekt
met een stagnatie – die weliswaar nog wat verder in het leven dubbel en dik wordt
ingehaald, spijtig genoeg. Ook hier zouden we wat evidentie kunnen vinden voor het
relatieve karakter van de geluksmeting. Zou het kunnen zijn dan dat de senioren die
antwoorden op de vragen van Elchardus en Smits zich relatief gelukkiger voelden 
in vergelijking met hun vorige zelf? Als je merkt dat het leven alsmaar ‘zwaarder’
werd gedurende je leven, maar dat deze tendens de laatste periode van je leven 
zich niet doorzet, kan dat genoeg zijn om je gelukkiger te voelen. Het is dus als het
ware omwille van je niet ingeloste verwachting dat je ongelukkiger zal worden, dat je
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eigenlijk antwoordt dat je gelukkig bent. Merk hier de verwarring op tussen het rela-
tieve en het absolute oordeel.

Uit persoonlijke observatie heb ik zelf met senioren ook al wel iets dergelijks mee-
gemaakt. In een voor mezelf zeer inspirerende reeks lezingen ging ik bewoners van
service flats spreken over geluk en genot. Opmerkelijk in de persoonlijke ervaringen
en getuigenissen van deze mensen was dat ook zij heel ‘relatief’ antwoordden op de
vraag of ze zichzelf gelukkig achtten. Hoewel de vraag op zich in absolute termen
gesteld was, antwoordden ze keer op keer in relatieve termen. Om hun eigen geluk
te schetsen, gingen ze telkens voorbeelden aanhalen van leeftijdsgenoten die het min-
der goed hadden. Om hun eigen gebrek aan geluk te schetsen, ging het dan weer om
vergelijkingen met hun vroegere zelf, bijvoorbeeld toen de partner nog in leven was,
of toen ze zelf nog werkten of voor de (klein)kinderen konden zorgen.

Elchardus en Smits halen zelf in het boek regelmatig episodes aan uit hun inter-
views met de 23 respondenten die ze uitgebreid gesproken hadden in het kader van
het geluksonderzoek. Ook in die transscripties zitten vaak verwijzingen naar ofwel het
persoonlijke verleden, ofwel vergelijkbare anderen. Het lijkt er dus op dat spreken
over geluk vaak ook samengaat met spreken over een vergelijking tussen twee instan-
ties, waarvan er één het ik in het hier en nu is. Spreken over geluk gaat dus vaak over
relatieve zaken. In de theoretische reflectie halen de auteurs zelf trouwens aan dat aan
de voorwaarden voor geluk, namelijk gezondheid, materiële middelen en tijd, niet
alleen in absolute zin moet voldaan zijn, maar dat het ook belangrijk is hoe deze ver-
vulling zich verhoudt tot de vroegere vervulling en de voor de toekomst verwachtte
vervulling zullen zijn.

Gegeven deze bekentenis tot de relativiteit der dingen, kan het een geïnfor-
meerde lezer verwonderen dat Elchardus en Smits zich toch niet inlaten met een
relatieve geluksmeting. Nochtans halen ze de relevante literatuur daarvoor wel aan
in de referenties. Zo halen ze bijvoorbeeld het klassieke werk van Neil Weinstein16

aan over onrealistisch optimisme, een fenomeen dat sociaal psychologen vandaag
de dag meer benoemen als ‘comparatief optimisme’ of, in Engelstalige middens,
soms als ‘the optimistic bias’. Wat betekent dat comparatief optimisme nu? Uit
honderden onderzoeken wereldwijd blijkt dat mensen de toekomst meestal roos-
kleuriger inschatten voor zichzelf dan voor vergelijkbare anderen. Waar het hier dus
eigenlijk echt om draait is een meting van verwacht relatief geluk. Hoewel ze deze
literatuur consulteerden – naast het werk van Weinstein refereren ze bijvoorbeeld
ook aan onderzoek van de Leuvense professor Vera Hoorens – komt dit toch niet
tot uiting in het boek.
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3. De wenselijkheid van groot geluk

Vanuit een filosofisch standpunt, of vanuit een fundamenteel liberaal mensbeeld, kan
je je de vraag stellen of de wetenschap ons wel een sleutel tot het grootste geluk moet
geven en zeker of de staat überhaupt wel als taak, laat staan als één van de kernta-
ken, heeft om het grootste geluk van de burgers na te streven. Het utilitaristische
standpunt van Elchardus en Smits – het grootste geluk als de maximalisatie van het
geluk over zoveel mogelijk mensen – is immers slechts één van de mogelijke invals-
hoeken. Mag een mens niet minder gelukkig zijn, moet geluk als een soort van eco-
nomisch goed op een artificieel aandoende manier gemaximaliseerd worden? Een
dergelijke stem vonden we in populaire media trouwens onlangs nog bij Jean-Michel
Longneaux,17 ondermeer hoofdredacteur van Ethica Clinica, die ervoor pleit om het
recht op te eisen opnieuw ongelukkig te mogen zijn.

De eventuele afkeer van een ontstuimig streven naar geluk wordt wellicht ook
gevoed door de nogal Angelsaksische of Amerikaanse feel-good golf die ons overspoelt
door middel van tv-programma’s, boeken en tijdschriften en die elk individu als het
ware dwingen zijn eigen vrijheden op zo’n wijze in te vullen dat ze hem meenemen
op de geglobaliseerde mars naar geluk. De vaak commerciële ondertoon van die ini-
tiatieven maakt de scepticus eens te meer argwanend.

Toch is er wat voor te zeggen dat we er maar voor moeten zorgen dat ieder onder
ons een minimum aan geluk te beurt valt. Zo maakt geluk ook gezond.18 Dat gaat op
zowel voor de fysieke gezondheid als voor de mentale gezondheid. Dat op zich hoeft
ons niet te overtuigen van het dwingende karakter van een grootste geluk. Zelfs
fysieke gezondheid op zich is geen reden om iemand te dwingen tot gedragsveran-
dering of om die persoon in zijn of haar vrijheid te beknotten. Zo mogen we roken
ontraden, we mogen er blijkbaar zelfs wetten over uitschrijven, maar je mag rokers
niet opsluiten in een ontwenningskliniek. Enkel in zeer uitgesproken omstandighe-
den waarin het leven van anderen gevaar loopt, of het leven van de betrokkene zelf,
terwijl er naar objectieve normen geen rationele daden meer van hem of haar ver-
wacht kunnen worden, rechtvaardigen we ingrepen die het recht aan de betrokkene
ontnemen, zoals collocatie. Als gezondheid op zich dan al geen reden tot dwingelan-
dij is, dan zijn de perifere wegen naar gezondheid – zoals geluk er één is – al hele-
maal geen goede reden. Hoogstens kunnen we mensen aanmoedigen om de wegen
naar geluk die voor hen open liggen toch te bewandelen. Hier moeten we sceptici dus
gelijk geven: we moeten de wegen naar geluk niet slikken of tot nationaal motto uit-
roepen, althans niet om deze reden.
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Van geluk en gerelateerde concepten zoals optimisme wordt ook wel eens beweerd
dat we ze als individu nodig hebben als een voorwaarde om een geslaagd leven uit
te bouwen.19 Wie verstoken is van geluk en optimisme, ontbeert immers ook de
nodige drang om het leven in eigen handen te nemen. Het vereist immers een zekere
zin voor risico om te streven naar een andere situatie dan degene die je al hebt, om
verbetering op te zoeken. Kenmerkend in deze is wellicht dat onderzoek aantoont
dat de doorsnee mens eigenlijk in zekere mate onrealistische verwachtingen zou koes-
teren en dat het enkel de depressieven onder ons zijn die dat niet doen. Verrassend
genoeg zijn de verwachtingen van die depressieven vaak het meest accuraat. Zoals
boven al vermeld, moeten we er dan tegelijk wel op toezien dat we niet teveel van
het geluk of optimisme gaan proeven, omdat dat op zich even nefast kan zijn als te
weinig van dat geluk.

Toch is er een andere reden die ons misschien wel sterker overtuigt van het nut
en de noodzaak van het toejuichen van ingrepen die het grootste geluk nastreven. Uit
eerder onderzoek20 blijkt immers dat we de neiging hebben om wie niet gelukkig is
te stigmatiseren. Zo leidt het herkennen van een lage zelfwaardering en gevoelens van
depressie of pessimisme tot een negatieve appreciatie bij anderen. Niet alleen onbe-
kenden reageren op deze manier tegen personen met een ongelukkige uitstraling, ook
vrienden en familie vertonen die reacties. Behalve dat een ongelukkige uitstraling de
appreciatie door anderen beïnvloedt, zorgt ze ook dat deze personen sociaal gene-
geerd worden of ontweken in interacties. Marie Helweg-Larsen21 demonstreerde een
soortgelijk effect ten aanzien van personen die niet comparatief optimistisch zijn.
Merk op dat het dus blijkbaar al volstaat om te denken dat je slechter af bent dan
anderen om gestigmatiseerd te worden. Nochtans hoef je niet depressief, ongelukkig
of wat dan ook te zijn om je eigen toekomst minder rooskleurig in te schatten dan
anderen. Je kan daar immers objectief gegronde redenen voor hebben, redenen die
los staan van het feit dat je nu gelukkig bent of niet – bijvoorbeeld een bezwarende
familiale voorgeschiedenis ten aanzien van een reeks gezondheidsproblemen. Sterker
nog, comparatief optimisme gaat bij sommigen hand in hand met een onrealistische
toekomstverwachting. Blijkbaar werkt dat gebrek aan realisme op zich niet stigmati-
serend, terwijl een misschien terecht en realistisch comparatief pessimisme stigma
wel in de hand werkt.

Voor wie veronderstelt dat het allemaal zo een vaart niet loopt en dat het hierbo-
ven nog maar eens gaat over het zoveelste minimale, nauwelijks ‘significante’, effectje
van een zootje psychologen, zijn er nog andere bevindingen die de alarmbel doen lui-
den. Het is niet alleen de man in de straat die meer kans maakt om de depressieve
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medeburger sneller te stigmatiseren. Soortgelijke effecten worden gevonden daar waar
je ze het minst van al verwacht, bijvoorbeeld bij de medische beroepen.22 Zo wijzen
tal van studies uit dat artsen en farmaceuten stigmatiserende houdingen hebben ten
aanzien van de niet-gelukkige.23 Ook voor wie nu nog twijfelt, bijvoorbeeld omdat
het hier gaat om beroepsgroepen die omwille van herhaaldelijk contact met depres-
sieven hun oorspronkelijke roeping verwisseld hebben met moedeloosheid, blijft er
weinig reden om twijfelen. Het effect treedt immers ook op bij studenten uit dezelfde
studierichtingen,24 ook trouwens in onze eigen Vlaamse contreien.25

Na het bovenstaande mag je natuurlijk nog steeds volhouden dat anderen onge-
lukkig mogen zijn. Het ongeluk van anderen bevestigt trouwens onze eigen superio-
riteit, al is dat wellicht niet de drijfveer van mensen zoals Logneaux. Het schrijven
over het recht op ongeluk is immers gebaseerd op een gevoel van verantwoordelijk-
heid voor de ongelukkigen. Dat gevoel beroept zich op een, wellicht niet zo bedoelde,
vorm van paternalisme die op zich niet beter is dan het gewraakte paternalisme van
alle geluksridders die de mens juist gelukkig willen maken. Als we dan tussen deze
twee vormen moeten kiezen, de paternalistische geluksridders of de paternalistische
ongeluksbeschermers, dan gaat mijn voorkeur toch uit naar de eerste soort, omdat
geluk nu eenmaal samenhangt met allerhande lichamelijke en psychologische voor-
delen.
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