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O
ver geluk kan heel veel of niets gezegd worden. We
zochten en vonden een aantal moedige mensen
bereid toch een poging te wagen. En we zijn blij en

verheugd (bijna gelukkig zelfs) u hun rijke bijdragen te
mogen presenteren.

Eddy Borms focust op vrijzinnig humanisme en geluk. Geluk
is geen kwestie van geluk, zo stelt hij. Geluk komt niet
zomaar uit de lucht vallen. We kunnen er zelf toe bijdragen.
Zoeken naar geluk vereist dat we levenswijsheid verwerven
door in verschillende situaties onze mogelijkheden en
beperkingen af te tasten. We kunnen redelijk tamelijk
gelukkig zijn als we aandachtig en actief leven.
Het geluk valt niet uit de lucht .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p. 4

Edel Maex schetst een boeddhistische kijk op geluk. Aan
het lijden is geen ontkomen. Maar, zegt Maex, geluk ligt in
het vermogen om blij te zijn met blije dingen en verdrietig
met verdrietige dingen. Het gaat om het loslaten van de
kramp waarmee je het goede probeert vast te houden en
het onprettige probeert af te houden.
Over Newton, de Boeddha en de mechanica van lijden
en geluk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p. 10

Waarom zijn mannen gelukkiger dan vrouwen? Waarom zijn
Vlamingen gelukkiger dan Walen? Ziek, dus ongelukkig? En
wat met de mythe van het ongelukkige oudje? Wendy
Smits presenteert de resultaten van een grootschalig onder-
zoek naar het geluksgevoel van de Belg.
Het grootste geluk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p. 17

Gelukkig zijn wordt veelal beschouwd als een geestelijke
eigenschap. Gezond zijn is dan weer iets lichamelijks. Echter,
gelukkig en gezond: het zijn twee kanten van dezelfde

medaille. Geerdt Magiels beschrijft verschillende onderzoe-
ken die de complexe eenheid van lichaam, hersenen en
geest in kaart brengen.
Gelukkig en gezond .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p. 25

Hans Becker bepleit gelukbevorderende zorg. Hij vertaalt
kennis over geluk naar de praktijk. Uit onderzoek blijkt bij-
voorbeeld dat geluk niet alleen gebaseerd is op medische
verzorging, maar ook op contact met medemensen, bezig-
heid en aandacht. Hoe kunnen ook deze geluksmakers geïn-
tegreerd worden in de ouderenzorg?
Geluk als doel van de zorg.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p. 29

Is relatiegeluk te voorspellen? Ann Buysse ontsluiert voor
ons de geheimen van geluk in partnerrelaties. Over zagen-
de vrouwen en zwijgende mannen. Over empathisch zijn
maar niet té. Over de kwaliteiten van blinde liefde.
Geluk... in relaties .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p. 35

Riane Malfait filosofeert over geluk vanuit haar ervaringen
als therapeute. Wat heeft geluk met moed te maken? Is
geluk nog iets anders dan tevredenheid? Wat staat geluk in
de weg? En wat wijst richting geluk?
De moed om gelukkig te zijn .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p. 40

Een eerlijke relatie onderhouden met jezelf, helder krijgen
wat je wil en hier verantwoordelijkheid voor opnemen:
Richard Anthone presenteert enkele sleutels tot geluk en
besluit dat je best gelukkig kan zijn met wat er is.
Geluk en wijsheid of wijsheid en geluk? .  .  .  .  .  .  .  .  p. 49

Omdat geluk zich zo moeilijk laat vertellen, bieden we ook
ruimte voor columns, poëzie, verhalen… meer lyrische taal
nog om geluk proberen te vatten.

Geluk is geen kathedraal,

misschien een klein kapelletje.

Geen kermis luid en kolossaal,

misschien een carrouselletje

Geluk is geen zomer van smetteloos blauw,

maar nu en dan een zonnetje.

Geluk dat is geen zeppelin,

't is hooguit 'n ballonnetje.

Toon Hermans, 
Zo waait de wind, uitgeverij de Fontein, Baarn, 1994

Doreen Coeckelbergh
moreel consulent CMD Ronse

Ann Michiels
moreel consulent CMD Aalst

Yolande De Boevere
assistent-moreel consulent CMD Aalst
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Het rad van fortuin

Je moet maar geluk hebben. Het is als een gunstige wind
die waait, een natuurfenomeen waar we geen vat op
hebben. Sommigen hopen dat bepaalde dingen zullen
helpen. Ze hebben geluksgetallen, kruisen vingers, houden
hout vast of kopen talismannen. Maar geluk blijft een zaak
van toeval. Fortuna, de Romeinse godin van geluk, laat haar
rad draaien en niemand weet wat het wordt. Toch was zij,
zoals haar Griekse voorgangster Tyche, immens populair. De
hoorn van overvloed die zij nonchalant vasthouden, laat
mensen immers hopen. Mensen die bidden om de godin-
nen gunstig te stemmen. Het verschilt niet veel van andere
godsdiensten. De Bijbel vertelt het verhaal van de god-
vruchtige Job, die de inzet wordt van een weddenschap
tussen God en Satan. Zal Job blijven geloven als zij hem alles
ontnemen? Met een vinger draaien de hogere machten aan
het rad van fortuin en alles zit hem tegen. 

Als geluk en toeval zo vanzelfsprekend met elkaar worden
verbonden, lijkt het moeilijk om er anders over te spreken. We
kennen ook allemaal mensen voor wie het lot hard en
onrechtvaardig is. Anderen valt dan weer alles in de schoot.
Het heeft vaak niet veel te maken met hun karakter of wat ze
doen. Daarom vinden we het onbegrijpelijk en dikwijls
onrechtvaardig. De dronken chauffeur rijdt een kind dood dat
speelt op het trottoir. Iemand die nooit heeft gerookt, sterft
aan longkanker. Maar er ontbreekt iets in die tragische ver-
halen. We kennen ook mensen die alles hebben en
ongelukkig zijn. Of mensen die door een ongeluk of ouderdom
veel verliezen en gelukkig blijven. Voor vrijzinnig humanisten
is juist dat wat mensen zelf doen, eventueel in handen
hebben, belangrijk. Maar hoe stellen we ons dat voor? 

Baas over onszelf

In de tijd dat Tyche en Fortuna populair zijn, stellen filosofen
dezelfde vraag. “Terwijl het volksgeloof het goede leven over-
laat aan de grillen van een godin”, schrijft Martha Nussbaum,
“aanvaarden de filosofen dit element van duisternis en gebrek
aan controle niet.”(1) Duisternis waardoor wat voorvalt onver -
klaarbaar is. Gebrek aan controle die maakt dat ons handelen
weinig toevoegt aan de uitkomst van ons leven. Met de
filosofen wordt het gelukkige leven, ‘eudaimonia’, iets anders
dan beschikken over een goede demon. Het is afhankelijk van
wat we doen en denken. Een goed gebruik van ons verstand 

Het geluk 
valt niet uit de lucht
Vrijzinnig humanisme en geluk 

Eddy Borms

docent Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel

inspecteur-adviseur niet-confessionele zedenleer



wordt belangrijker dan gebeden. Nussbaum spreekt van een
therapeutische filosofie. De eerste filosofen vinden al dat
goede argumenten en inzichten een helende functie hebben,
maar met Aristoteles, niet toevallig de zoon van een dokter,
krijgt de therapie haar eigen plaats. Zoals een dokter het
lichaam verzorgt, houdt de filosoof zich bezig met de psyche.
De remedies steunen op twee uitgangspunten: 1) ons ver-
stand kan verkeerde oordelen, die ons ongelukkig maken,
opsporen; 2) mensen kunnen zichzelf op basis van inzicht
veranderen. Rede en autonomie krijgen prominente plaatsen.
Er ontstaan verschillende filosofische scholen die elkaar
heftig bekampen, maar over de uitgangspunten discus-
siëren ze niet. 

Michel Foucault schrijft in zijn Geschiedenis van de seksu-
aliteit over deze filosofieën en hij onderscheidt ze van het

christendom. We stellen ons de Grieken voor als levenslustig
en de christenen als ascetisch, een beeld dat Friedrich
Nietzsche nog aanscherpt. Maar dat is niet het grote ver-
schil. Ook de Grieken vinden ascese belangrijk, maar om
een andere reden. Doel ervan is voor hen zelfbeheersing,
meester blijven over onszelf.(2) We moeten op een intelli-
gente manier genieten, willen we goed genieten. We
moeten leren omgaan met onze verlangens, niet ophouden
met verlangen. Socrates kan veel drinken, maar in de dialo-
gen van Plato doet dit geen afbreuk aan zijn reputatie. Juist
dat hij veel drinkt en zichzelf in de hand heeft, maakt zijn
reputatie. De christen dan wil met ascese zijn ziel zuiveren,
ze losmaken van het lichaam en het aardse. Genot is voor
hem een bekoring en lichamelijke verlangens zijn een
gevaar die zijn kansen op het eeuwige leven bedreigen. De
filosoof kiest zijn regels. Inzicht en argumentatie zijn
belang rijk. Voor de christen zijn de regels opgelegd. Er is
een geopenbaard weten, dat de plaats van de ziel en de te
volgen weg van verlossing aangeeft.

Voor de filosofen is het belangrijk dat we voor onszelf kunnen
zorgen. Eerst was deze zelfzorg een zaak van aristocratische
mannen. Wie anderen wil bevelen, moet zichzelf kunnen
bevelen. Maar de filosofen maken het tot een doel op zich,
belangrijk voor iedereen, ook voor slaven -de stoïcijn
Epictetus was een slaaf- en vrouwen.(3) Het eigen leven wordt
het belangrijkste werk waarvoor we verantwoordelijk zijn.
Foucault beklemtoont de esthetica daarvan: het leven is een
kunstwerk dat we zelf maken. Het handelen, het maken is
primair. Het is niet, zoals de christenen denken, door ons af te
zonderen van de wereld en de innerlijke waarheid te zoeken
dat we ontdekken wie we zijn. Teruggetrokken uit de realiteit
ligt het voor de hand dat we eerder fantaseren wie we zijn.
We kunnen denken dat we zelfstandig zijn, menslievend of
geduldig, maar om het werkelijk te weten, moeten we kijken
hoe we in concrete situaties handelen. Als we op straat wan-
delen, geeft Epictetus aan, kunnen we nagaan of we onder
de indruk zijn van de macht van een consul of de schoonheid
van een vrouw, en zo of we trouw blijven aan onszelf.(4)

Nadenken over het goede leven, en dat is de taak van de
filosofie, is een eerste voorwaarde voor zelfsturing. Zo’n
filosoferen leidt niet naar theorie gescheiden van praktijk.
Enkel in de praktijk toetsen we een inzicht en door oefening
maken we onszelf en geven we richting aan ons leven. Het is
een actief leven. Niet het drukke leven van vandaag, waar
iedereen zich laat opjagen. Maar een leven waarvan we
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beseffen dat we er zelf iets waardevols van moeten maken.
En zoals het nooit te vroeg of te laat is om beginnen te
filosoferen -een uitspraak van Epicurus- is het dat ook niet om
in ons leven met iets belangrijks te beginnen. 

Kwetsbaar

Sommige filosofen hebben gedroomd van een ongenaak-
bare autonomie. De wijze die geketend in een kerker toch
vrij is in zijn hoofd. Plato die leert om ons niet te binden aan
zaken die vergankelijk zijn en ons pijn zullen doen als we ze
verliezen, maar uit te kijken naar eeuwigheid die geen
smart kent. De humanisten die van de mens een goddelijke,
heroïsche figuur maken, met onbegrensde mogelijkheden.
Of de humanisten voor wie de mensheid op weg is naar een
toekomst zonder zorgen noch verdriet. De gelijkenis is dat
ze er allemaal van dromen om zich onkwetsbaar te maken.
Ze willen een autonomie die geen rekening hoeft te houden
met enige beperking. 

Tragedies hebben die droom van onkwetsbaarheid altijd
ondergraven. De hoogmoed wordt de held in de Griekse
tragedies fataal. Het is een vorm van blindheid, domheid
ook, zodat we niet weten of we moeten huilen of lachen.
Macbeth in de tragedie van Shakespeare waant zich
onkwetsbaar. De heksen die hem zijn koningschap hebben
voorspeld, zeggen dat hij pas bang moet zijn als het woud
naar het kasteel komt en alleen een man die niet is geboren
uit een vrouw zal hem kunnen doden. Onmogelijk toch, een
woud dat stapt en wie is niet uit een vrouw geboren? Tot
een leger takken afhakt in het woud en voor zich houdt ter-
wijl het oprukt en een man geboren met een keizersnede
voor hem staat. Is dat niet komisch? Maar zijn we dan terug
bij Fortuna en haar grillen? 

Niets dan toeval of niets dan autonomie zijn twee uitersten.
Aristoteles, die de tragedies waardevol vindt, zou zeggen
dat ze beide een deel van de waarheid zijn, maar op zichzelf
onwaar. Het is de gulden middenweg die hij zoekt. We zijn
niet onkwetsbaar en evenmin hulpeloos uitgeleverd aan het
toeval. Het eerste omdat het een onmogelijke toestand is;
trouwens als we alles wat vergankelijk is en ons kan kwet-
sen uit ons leven zetten, om te beginnen de mensen aan
wie we ons hechten, schrappen we juist belangrijke bron-
nen van geluk. Het tweede omdat het onwaar is dat we
nooit kunnen ingrijpen. We weten dat een zwaar verlies ons
kan breken. We weten dat liefde en vriendschap ons
gelukkig maken. We weten dat het goed is als we een
woonst of een inkomen hebben en dat we die ook kunnen
verliezen. We weten dat we sommige dingen in de hand
moeten nemen. We kunnen onze vrienden en onze partner
verwaarlozen. We zullen om een inkomen te hebben iets
moeten ondernemen. En als we ervan dromen muzikant te
worden en zo gelukkig, zullen we er iets voor moeten doen.
Zulke evidenties zijn voor Aristoteles belangrijk en hij bekri-
tiseert andere filosofen, zoals Plato, omdat zij die vergeten. 

Zoeken naar geluk vereist dat we levenswijsheid verwerven
door in verschillende situaties onze mogelijkheden en
beperkingen af te tasten. Er is altijd vallen en opstaan. De
breekbaarheid van het goede is de titel van een boek van
Nussbaum, waarin ze kiest voor Aristoteles tegen Plato. Maar
als we kiezen kunnen we meestal wel verschillende alter-
natieven vergelijken en de consequenties ervan inschatten.
Ook uit het leven van anderen leren we iets. We leren welke
situaties er zijn en hoe mensen kunnen reageren. We leren met
empathie inschatten wat anderen ervaren. Daarom dat voor
Aristoteles en Nussbaum de verhalen die anderen vertellen
belangrijk zijn, ook de literaire verhalen. Dat een mens uit
ervaringen kan leren en zichzelf kan bijsturen, is een opti-
mistische stelling. Ze geeft hem een kans in deze wereld. Hij
moet zich niet afkeren van de wereld en er is voor hem een
andere uitweg dan zich blind over te geven aan hogere macht-
en. Autonomie is weliswaar een complexe wisselwerking met
de wereld. We vertrekken vanuit een positie die we niet
hebben gekozen, maar we kiezen wel de manier waarop we
met die positie omgaan. Er is dus ruimte voor eigen activiteit. 

Een man vertelt een verhaal. Zijn vrouw stierf. Hij ging door
een hel en liet zich volkomen gaan, dronk, kwam niet uit bed.
Op een dag vond hij dat hij voor een keuze stond: er een
einde aan maken of verdergaan. Hij ging verder. Dit zijn geen
opgeklopte ideeën over onkwetsbaarheid. Het geeft het aan-
deel weer dat we zelf in handen hebben, de wijze waarop we
mee ons lot creëren. De man kan buiten gaan en met mensen
praten, opnieuw een boek vastnemen, kijken naar de bomen,
vreugde beleven aan kinderen die nog een heel leven voor
zich hebben. Hij zal soms nog ‘s nachts wakker liggen en
huilen en zich eenzaam voelen. Maar in wat hij doet, zit zijn
autonomie. Komt hij nooit meer uit bed, dan toont dat even-
goed zijn autonomie. Alleen zal hij zich daarvan dan minder
bewust zijn, omdat de reden van zijn handelen buiten hem
lijkt te liggen. Het lijkt zo, zou Sartre zeggen, omdat hij zijn
vrijheid niet wil zien. Dat komt veel voor. Mensen kunnen een
leven lang verlamd naar hun ongeluk staren. Vaak zijn het
ervaringen uit de kindertijd: ze zijn gekwetst, voelen zich
onbemind of niet goed genoeg. Een filosofische therapie zal
het eigen handelen in beeld brengen, het aandeel dat we
hebben in wat er nog komt. Het is misschien al laat, maar
nooit te laat. Ook dat is een optimistische stelling. De
rouwende man die soms nog huilt, heeft gekozen voor een
toekomst waarin hij opnieuw kan beginnen. 

Eigen activiteit en autonomie zijn voorwaarden voor geluk.
We kunnen het ook omkeren: neem deze weg en een mens
is ongelukkig. We moeten niet almachtig zijn. Maar we
moeten wel bij machte zijn om ons leven een richting te
geven. Foucault vindt deze zelfsturing typerend voor de
moderniteit, die hij terugbrengt tot een houding en niet
beperkt tot een tijdperk. De zelfzorg van de Grieken is er een
voorbeeld van. De houding die Kant in Wat is Verlichting?
omschrijft als “uit de onmondigheid treden waarvoor we zelf
verantwoordelijk zijn”, is een ander voorbeeld.(5)

6 juni 2008

A
nt

en
ne



juni 2008 7

Verover uw geluk

Als hij al over de tachtig is, schrijft, de wiskundige en
filosoof, Bertrand Russell een boekje Verover uw geluk. Het
schrijven van zo’n boek op zijn leeftijd is op zichzelf al een
staaltje van omgaan met mogelijkheden en beperkingen.
Nussbaum noemt het een epicurisch boek.(6) Hij begint met
op te merken dat oorlogen en armoede belangrijke oorzak-
en zijn van ongeluk, maar dat hij daarover niet zal schrijven. 

Russell was een vrijdenker en politiek zeer geëngageerd, en
zegt dus niet dat die zaken onbelangrijk zijn. Maar als we over
geluk nadenken, moeten we tegen de achtergrond van een
wereld die verre van ideaal is, kunnen aangeven wat een indi-
vidu zelf kan doen om gelukkig te zijn. De titel spreekt over
geluk veroveren. Maar de titel is ook misleidend. Want naast
wat we kunnen doen, gaat het ook over wat buiten onze
macht valt. We moeten dit leren onderscheiden. We moeten
weten wanneer berusten nodig is. In het hoofdstuk ‘In -
spanning en berusting’(7) verwijst Russell naar de gulden mid-
denweg van Aristoteles. Het is zelden dat “geluk enkel door
voorspoedige omstandigheden uit de lucht komt vallen.”
Daarom dat hij het woord ‘veroveren’ gebruikt. Geluk is eerder
een prestatie, “dan een goede gave Gods.” Toch speelt berus  -
ting een rol bij het streven naar geluk. Niet de berusting uit
wanhoop, die maakt dat we door tegenspoed afzien van elke
poging om iets te ondernemen. Maar uit hoop, die maakt dat
we ons best doen. Het kan zijn dat dit niet het verhoopte
resultaat heeft, maar dat is een mogelijkheid die we erbij
moeten nemen. Culturen waar de kindersterfte groot is
omdat men berust in de wil van een hogere macht, zijn een
voorbeeld van berusten uit wanhoop. Geneeskundige zorg is
een zorg voor de wereld en hoewel de dokter niet altijd
iedereen kan helpen en tegen zijn beperkingen aanloopt,
handelt hij naar best vermogen. Dat is berusten uit hoop. 

We moeten nu eenmaal bepaalde zaken aanvaarden zoals ze
zijn. Het is ook een kwestie van geduld, relativeren,
terughoudendheid en respect. Willen we een maatschap-
pelijk onrecht aanpakken, dan zullen we geduld moeten
hebben, willen we het volhouden. Het is een werk van lange
adem, zeer afhankelijk van andere mensen en het heeft een
onzekere uitkomst. Geduld is nodig voor alle doelen waar-
voor we ons gedurende een lange tijd moeten inspannen:
het behalen van een diploma, kunstenaar worden. Maar het
is ook nodig om te berusten in kleine ongemakken. Er zijn
mensen die woedend worden omdat ze hun trein missen of
het eten niet lekker is klaargemaakt. Terwijl ze het belang
van dergelijke dingen ook zouden kunnen relativeren en
aanvaarden dat er altijd ongemakken zullen zijn. Russell
merkt epicurisch op dat “ergernis, mokken, tobben,
gemoedsbewegingen zijn, die tot niets dienen.” De auto -
nomie van anderen vereist eveneens een vorm van berus -
ting. Ik kan anderen niet dwingen om mij graag te zien, en
om niet onbezonnen te handelen en mijn kans op geluk te
verspelen, zal ik rekening moeten houden met hoe ze zelf
zijn. In het hoofdstuk ‘Gezin’ geeft Russell het belang hiervan
aan voor de relatie tussen ouders en kinderen. Als ouders de
vrijheid van hun kinderen respecteren, kunnen ze gelukkige
ouders zijn. De ouders die onder het mom van bezorgdheid
hun greep zelfs op volwassen kinderen willen bewaren,
stevenen met zekerheid af op ontgoochelingen, die ze
nochtans hadden kunnen vermijden. Het aanvaarden van de
beperkingen brengt de gelukkige ouders tot enige
terughoudendheid, terwijl de anderen hun bedilzucht niet in
toom weten te houden. Het maakt op een onverwachte
manier duidelijk wat het belang is van baas over zichzelf zijn,
omdat het gebeurt vanuit het perspectief van de anderen.

Om gelukkig te zijn, vindt Russell het trouwens essentieel
dat we afstand nemen van het eigen narcisme en egocen-
trisme. Joep Dohmen vindt dat hij daarmee de zelfzorg wat
uit het oog verliest.(8) Ik vind van niet. Egocentrisch denken
we om te beginnen alleen vanuit de eigen positie. We
trekken door deze eenzijdigheid de zaken scheef en hebben
een slecht beeld van de situatie. Egocentrisme is een vorm
van domheid, die mensen ongelukkig maakt. We zien din-
gen niet in perspectief, zodat we ons aan alle kleinigheden
ergeren. Alles wat ons overkomt, is een ramp, juist omdat
het ons overkomt. Nogal wat mensen vinden ook altijd dat
ze het slachtoffer zijn van de slechte bedoelingen van
anderen. Ze zouden nooit krijgen waar ze recht op hebben.
Als hun werk niet wordt gewaardeerd of ze bereiken hun
doelen niet, dan zien ze alleen anderen die hen tegen-
werken. Russell noemt het een zachte vorm van achtervol-
gingswaan. Om deze te ontzenuwen, formuleert hij een
viertal stellingen. We schrijven onszelf al te gemakkelijk
goede bedoelingen toe en begrijpen dan niet waarom
anderen zich verzetten. We zijn niet geneigd om ons af te
vragen of we onszelf niet overschatten als een werk maar
niet wil lukken. We vinden al te vlug dat anderen ons even
belangrijk moeten vinden als wijzelf doen. We gaan er te
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gemakkelijk vanuit dat mensen ons bewust in de wielen rij-
den, terwijl ze vaak toevallig iets doen, zonder enige
betekenis voor ons.(9) De stellingen impliceren vragen die
we aan onszelf stellen en zijn gericht op kennis, zelfkennis
en kennis van anderen. 

Russell formuleert een filosofische levenskunst en wijst op
het belang van de rede, in de vorm van een goede analyse
en een juist inzicht. Hij heeft daarbij aandacht voor emoties.
Inzien waarom we kwaad of gefrustreerd zijn, is belangrijk
willen we onszelf sturen. 

Het glas is half vol

In Het Vertoog over de methode, het derde deel, schrijft
René Descartes dat hij een voorlopige moraal nodig heeft.
Volgens hem omdat we in het leven niet kunnen wachten
met kiezen en handelen tot we volledige zekerheid hebben.
We weten dat hij deze moraal ontleent aan de oudheid. Een
van de regels van deze moraal herkennen we meteen. We
zullen alles doen wat we kunnen, maar als het niet lukt,
berusten we: “Dit alleen al leek mij voldoende om te
voorkomen dat ik iets zou wensen, dat buiten mijn bereik
lag, en van mij een tevreden mens te maken.”(10)

Een tevreden mens die het niet spijt dat hij geen koning is of
geen lichaam heeft onvergankelijk als diamant, wat onre-
delijke verlangens zijn. Het is belangrijk om te weten, nieuws-
gierig te blijven, maar er is geen reden tot ontevredenheid als
we niet alles weten. Het is belangrijk dat we blijven verlan-

gen, maar als we niet alles krijgen, is er geen reden tot
ongeluk. Niet in een hoekje gaan zitten mokken, omdat niet
alles is zoals we het wensen, maar doorgaan met het leven. 
Zo’n houding, schrijft Descartes, vereist veel oefening.

Van belang is dat Descartes breekt met het pessimisme. Het
pessimisme van de De Prediker in de Bijbel, waar we lezen dat
“alles ijdel is en wie kennis vermeerdert, smart vermeerdert.”
Een pessimisme dat in zijn tijd met de Moderne Devotie en
Thomas van Kempen weer populair is. De ets ‘Melancholie’
van Albrecht Dürer geeft het weer. Een engel met de vleugels
van een arend zit doelloos voor zich uit te kijken. Met een
passer in de hand is zij met het werk gestopt. Een kind werkt
vlijtig door, want het beseft niet dat het weten alleen maar
triest maakt. Omdat we niet alles weten, vinden sommigen
dat we niets weten. De strategie van het pessimisme is
duidelijk: het vinden van een gebrek volstaat om te zeggen
dat alles waardeloos is. Het glas is half leeg. Wat er niet is, is
het belangrijkste. Het is het ressentiment, de nijd, het talent
om te wijzen op de vlek, de scheur, het gebrek. Typerend ook
voor onze tijd, die er een van is van mateloos verlangen, zodat
wat we niet hebben belang rijk is en wat anderen hebben
ondraaglijk. Niet Descartes, hij geniet van wat hij heeft. Voor
hem is het leven geen zaak van alles of niets. Voor hem is het
glas half vol en wat er al is, is belangrijk.

Aandachtig en actief leven

We kunnen best gelukkig zijn. Het is niet het opgeklopte
geluk van de reclame, die mythes van geluk maken mensen
eerder ongelukkig. Maar we kunnen redelijk, tamelijk
gelukkig zijn. We moeten het niet eens zijn met wat een
auteur zegt over geluk. We kunnen er altijd over discus-
siëren. Maar de uitgangspunten van een vrijzinnig-huma -
nistische geluksleer blijven dezelfde: aandachtig leven en
actief leven. We moeten nadenken over het leven om te
weten wat we belangrijk vinden. We moeten het eigen aan-
deel dat we in ons leven hebben voor ogen houden om te
weten dat we zelf iets van ons leven kunnen maken. 
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MAN Wat geluk graag. 
WINKELIER Hoeveel? 
MAN Kilo of twee.
WINKELIER Heb ik niet meer.
MAN Hoeveel heb je nog? 
WINKELIER Kleine kilo.
MAN Geef maar.
WINKELIER Geven is een eer en houden een profijt.
MAN Waar woord.
WINKELIER Inpakken of zo mee? 
MAN Wat? 
WINKELIER Is het een cadeau? 
MAN Ja. 
WINKELIER Strik erom heen? 
MAN Goed geluk behoeft geen franje.
WINKELIER Mooie zin.
MAN Kopen? 
WINKELIER Wat kost hij? 
MAN Beetje geluk.
WINKELIER Slim.
MAN Ja of nee? 
WINKELIER Goed.

Ze ruilen. 
Man gaat weg met pak geluk.
Winkelier blijft achter met mooie zin.

WINKELIER Goed geluk behoeft geen franje. Mooie zin voor
geen geld.

JOSSE DE PAUW, Werk, Houtekiet, 2000

Z
e kleurt buiten de lijnen. Ik hoop dat ze later met dezelf-
de baldadigheid het leven te lijf gaat. Als ze me vraagt
haar te helpen, heb ik een probleem. Ik kan het niet

meer. Het is duwen en trekken. Ik kan niet meer moeiteloos
buiten de lijnen kleuren. Ik probeer het wel, want ik vind mijn
eigen gepriegel er zo laffig uitzien naast die forse uithalen
van haar, maar het resultaat is krampachtig, mist onbezon-
nenheid. Het, in een schijf berkenhout gekerfde, Bezint Eer Gij
Begint, dat zovele Vlaamse schouwen siert, heeft waarschijn-
lijk al veel onheil verkomen in de bouwsector, maar in de
kunsten, meneer, is onbezonnenheid een deel van het talent.
Ze spreekt mij bestraffend toe: ik moet wél in de goeie ‘rich-
ting’ kleuren. Dat is het woordje van de week. De trap naar
boven is bijvoorbeeld de ‘richting’ om te gaan slapen. De keu-
kendeur is de ‘richting’ van de koelkast en dus de ‘richting’
van de Ice Tea, haar allereerste verslaving. “Papa, gaan we nu
in de richting van de luchtavond?”, vraagt ze als we haar
moeder gaan ophalen in Zaventem. De enige juiste ‘richting’
is diagonaal begrijp ik. Niet van boven naar onder of van links
naar rechts, want dat is niet mooi. De netjes-binnen-de-lijn-
tjes-gekleurde voorbeelden vindt ze een beetje ziek.
“Waarom?”, vraag ik. “Ze bewegen niet”, zegt ze, “ze gaan
dood.” En toegegeven, er is een groot verschil. Waar zij met
haar kleurendoos is langs geweest, spat het leven van de
bladzijden. Ze zingt en kwebbelt aan één stuk door tijdens het
werk, maar als we aan een slapende Donald Duck willen
beginnen, fluistert ze: “Ssst…! Voorzichtig kleuren, anders
wordt hij wakker.” Onbezon nenheid en inlevingsvermogen.
Een mens verliest onderweg zijn grootste kwaliteiten.

JOSSE DE PAUW, Werk, Houtekiet, 2000
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M
aar welke historische figuur heeft een terrein van
de menselijke ervaring zo radicaal veranderd? Dan
komt bij mij enkel Newton op. De Boeddha heeft

voor lijden en geluk gedaan wat Newton gedaan heeft voor
de zwaartekracht. Toegegeven, beide terreinen hebben
weinig met elkaar te maken. Voor wie enkel een weten-
schappelijke of een boeddhistische achtergrond heeft,
klinkt de vergelijking misschien als blasfemie. Maar als je
zowel in wetenschap als in boeddhisme opgeleid bent, is
het duidelijk dat de impact van beide figuren op hun res-
pectievelijke terreinen ongeëvenaard is in de geschiedenis
van de mensheid.

Newton en de Boeddha

Vóór Newton waren er slechts een aantal losse theorieën.
Uiteraard wisten de mensen al dat appels uit bomen vielen.
Dat de aarde rond de zon draaide, was, niet zonder weer-
stand, ook al aangenomen. Maar een consistent en bruik-
baar systeem creëren dat al deze bevindingen omvat, is een
onwaarschijnlijke prestatie. Niet voor niets schrijft Edmund
Halley in het voorwoord: nooit eerder kwam iemand dichter
bij de goden.

Uiteraard wisten de mensen al voor de Boeddha dat er
lijden was en ze kenden een bont amalgaam van ver-
klaringen ervoor en van technieken om ermee om te
gaan; de ene al bijgeloviger dan de andere. Maar de
formulering van een glashelder, consistent systeem dat
het lijden en geluk in kaart brengt en er een oplossing
voor biedt, is een minstens even onwaarschijnlijke
prestatie als die van Newton. Niet voor niets wordt ook
in de oude Indiase teksten een god opgevoerd die de
Boeddha smeekt zijn bevindingen te delen met de
mensen.

De vergelijking gaat verder dan de impact die beide figuren
hadden.

• Empirisch
Beide systemen zijn proefondervindelijk. Ze zijn niet op een
geloof gebaseerd en ze vragen ook niet om iets te geloven.
Iedereen kan dezelfde experimenten uitvoeren en tot
dezelfde bevindingen komen. Daarin verschilt het boeddhis-
me grondig van de op openbaring en geloof gebaseerde
monotheïstische religies.

Over Newton, 
de Boeddha 
en de mechanica van lijden en geluk

MET WELKE ANDERE HISTORISCHE FIGUUR KAN JE

SHAKYAMUNI BOEDDHA, DE HISTORISCHE BOEDDHA, VERGE-

LIJKEN? SOMMIGEN ZIEN DE BOEDDHA ALS EEN SOORT

MOZES, EEN JEZUS OF EEN MOHAMMED: ALS DE GRONDLEG-

GER VAN EEN WERELDRELIGIE. THICH NHAT HANH NOEMT DE

BOEDDHA EN JEZUS CHRISTUS BROEDERS. JE KAN DE

BOEDDHA OOK ZIEN ALS EEN GROOT FILOSOOF, ALS EEN

SOORT SOCRATES.

Edel Maex

psychiater, zenbeoefenaar



• Causaal
Causaliteit speelt in beide systemen een cruciale rol. Beide
systemen laten toe een huidige situatie te beschrijven in
functie van de onmiddellijk voorgaande op basis van de cau-
sale wetten daartussen. Daarenboven laten ze toe in een
actuele toestand in te grijpen en de consequenties daarvan
te voorspellen.

• Toepasbaar
Door het voorgaande kunnen beide systemen in praktijk
gebracht worden. Ze werken. Ze laten ook toe voorspellin-
gen te maken, die op hun beurt verifieerbaar zijn. Ze wer-
ken daarenboven in de voor onze waarneming toegankelij-
ke werkelijkheid. Daarom gaat de vergelijking beter op met
Newton dan met bijvoorbeeld Einstein, die het bereik van
Newtons theorie uitbreidde naar domeinen die alleen nog
maar met zeer speciale instrumenten kunnen waargeno-
men worden.

• Tegenintuïtief
Het gaat tegen de intuïtie in dat een veertje en een blok
lood even snel vallen. Op het eerste zicht doen ze dat niet.
De genialiteit van Newton zit er ondermeer in dat hij zich
van dit soort vanzelfsprekendheden kon losmaken. Ook de
Boeddha’s opvatting over lijden en geluk gaat helemaal in
tegen onze common sense (en die van zijn tijdgenoten).

• Onafhankelijk van symbool en taal
Newtons belangrijkste werk, de Principia, is in het Latijn
geschreven. Het staat daarenboven vol formules en meet-
kundige bewijzen. Weinig moderne fysici zullen het oor-
spronkelijke werk gelezen hebben. Noch de taal, noch de
gebruikte symbolen zijn essentieel. Ze kunnen probleem-
loos vervangen worden door andere. Ook het boeddhisme
laat zich probleemloos vertalen en uitdrukken in verschillen-
de symbolische systemen.

• Definitief, compleet en beperkt
De Boeddha was er heel duidelijk over: “Ik spreek enkel
over lijden en over het ophouden van lijden.” Over iets
anders had hij het niet. Hij zag er de beperktheid van in.
Wat hij leerde, verhield zich tot alle andere kennis “als
een handvol bladeren tot alle bladeren in het bos.” Maar
wat hij over dat beperkte terrein leerde, was definitief en
compleet. Ook Newtons leer gaat over een beperkt aspect
van de werkelijkheid. Maar wat dat beperkte aspect

betreft, heeft hij het probleem voor eens en voor goed
opgelost. Daarin verschillen de Boeddha en Newton com-
pleet van eender welke filosoof. De hedendaagse filosoof
Kolakowksi geeft toe dat de filosofie in haar 2.500 jaar
bestaan nog nooit één probleem definitief heeft opgelost,
het is voor hem overigens geen echt probleem, hij ziet
het ook niet als haar taak.

• Algemeen aanvaard, is niet algemeen begrepen 
In het Westen twijfelt niemand, bijna niemand, aan de
waarde van de wetenschap. Newton is daarbij een van de
grootste iconen, zo niet de grootste. Maar ondanks het
algemene geloof in de wetenschap kan de gemiddelde
man op straat je wellicht niet de wetten van de mechani-
ca en de zwaartekracht uitleggen (tenzij hij een specifiek
wetenschappelijke opleiding genoten heeft). Hetzelfde
geldt in vele Aziatische landen voor de leer van de
Boeddha.
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Een proefondervindelijke religie

Is het boeddhisme dan geen religie? Het probleem is dat er
geen eenduidige definitie van het woord religie bestaat.

Soms wordt het boeddhisme een niet-confessionele religie
genoemd. Het kent geen credo, geen god, geen schepper en
geen schepsel, geen geopenbaarde waarheid en geen heilig
boek, geen dogma’s en geen absolute geboden en verboden.

Tegelijkertijd vinden we er een praktijk die veel mensen
ervaren als religieus. Het boeddhisme kent zowel meditatie
als rituelen, zowel filosofie als devotie. Er zijn monniken en
leken. Het heeft een niet-normatieve ethiek, die het goede
in de mens cultiveert ten voordele van alle levende wezens.

Maar die praktijk is steeds toetsbaar. Het is de vrucht van die
praktijk, dat wil zeggen lijden of geluk, die haar valideert.
In plaats van een niet-confessionele religie zouden we het,
positiever gesteld, een proefondervindelijke religie kunnen
noemen.

Nietzche zei al dat hij best in de verlossing zou willen gelo-
ven, als de verlosten er wat verloster uitzagen. Dat is waar
het in het boeddhisme over gaat.

De vier edele waarheden

De wetmatigheden van lijden en geluk, zoals de Boeddha
die beschrijft, worden klassiek de ‘vier edele waarheden’
genoemd. De term ‘edele waarheid’ mag ons niet mislei-
den. Het was een terminologie eigen aan de tijd en de
plaats waarin de Boeddha leefde. Had hij geleefd in de tijd
van Newton zouden het waarschijnlijk ‘vier natuurwetten’
geweest zijn. Als Newton in de tijd van de Boeddha geleefd
had, zou hij zijn systeem wellicht in termen van ‘edele
waarheden’ geformuleerd hebben.

Lijden

De eerste edele waarheid is de edele waarheid van het lij-
den. Het is een vaststelling en een definitie van het pro-
bleem. Lijden op zich wordt niet gedefinieerd. Het spreekt
voor zich. De eerste edele waarheid definieert wel waaraan
wij lijden.

Geboorte is lijden, ouderdom is lijden, dood is lijden. Maak
je dus geen illusies. Het is ons aller lot. De dingen waaraan
we lijden, zijn onontkoombaar. De Boeddha gaat verder:
omgaan met hetgeen waarvan je een afschuw hebt, is lij-
den; gescheiden worden van het geliefde, is lijden; niet krij-
gen wat men wil hebben, is lijden. Kan het duidelijker?

De eerste edele waarheid besluit met: “Kortom, de vijf
‘upadana skandha’ veroorzaken lijden.” Ik laat de Pali-term
hier onvertaald, omdat we er niet direct een equivalent

voor hebben. ‘Upadana’ betekent ‘vasthouden aan’. In
deze context zouden we het ook kunnen vertalen als ‘iden-
tificeren met’. De vijf skanhas gaan over het lichaam en
over mentale functies als voelen, waarneming, drijfveren
en bewustzijn. Het zijn die dingen waarvan we vaak het
gevoel hebben dat ze onze identiteit uitmaken. Vaak wor-
den ze verkort aangeduid als nama-rupa, geest en lichaam.
De stelling is duidelijk: lijden manifesteert zich zowel licha-
melijk als psychisch.

De eerste edele waarheid snijdt al een eerste mogelijk
dwaalweg af: die van het escapisme. Aan het lijden is geen
ontkomen.

Deze stelling heeft het boeddhisme soms de reputatie van
pessimistisch bezorgd. De onontkoombaarheid van lijden is
iets dat we merkwaardig genoeg liever verdoezelen. We
proberen een illusie hoog te houden van onkwetsbaarheid
en onvergankelijkheid. Als arts in het ziekenhuis maak ik
dagelijks mee hoe verrast mensen kunnen zijn als zij of hun
dierbaren getroffen worden door ziekte.

Er zit op zich al een element van bevrijding in. Het heeft
geen zin om te proberen alle lijden krampachtig uit ons
leven te bannen. Dat is al iets dat we kunnen loslaten. Niet
dat we lijden niet moeten vermijden, maar we weten dat
we daarin vroeg of laat zullen mislukken.

Lijden veroorzaken

De tweede edele waarheid is die van de oorzaak van het lij-
den. De oorzaak wordt benoemd als ‘tanha’, wat letterlijk
‘dorst’ betekent. Vaak wordt het vertaald als verlangen of
begeerte. Omdat ons taalgebruik hier dubbelzinnig is, zal ik
het verder hebben over dorst en het onderscheiden van ver-
langen. Een andere formule maakt dit onderscheid duidelijk.



Het is de formule van de causale sequentie die tot dorst lijdt
en van daaruit voortvloeit. De formule heeft twaalf scha-
kels. We beperken ons hier tot de overgang van vedana,
voelen, naar tanha, dorst. Vedana, voelen, kent drie moda-
liteiten: aangenaam, onaangenaam en neutraal. Een aange-
naam gevoel neigt ons naar iets toe, een onaangenaam
ervan weg, een neutraal heeft onverschilligheid als gevolg.
Het Nederlandse ‘verlangen’ kan zowel op tanha als op
vedana slaan.

Stel ik ben verliefd op het meisje van mijn dromen. Zij roept
bij mij zeker aangename gevoelens op, die mij doen verlan-
gen om bij haar te zijn. Dit verlangen is vedana, een aange-
naam gevoel dat mij naar een object toeneigt. Het wordt
dorst op het ogenblik dat dit verlangen tot een dwingende
eis wordt. Zij is het meisje van mijn dromen, ik zal pas
gelukkig zijn als ik bij haar ben, als ze mijn liefde beant-
woordt. Doet ze dat niet, dan is mijn leven voortaan zinloos.

Hoeveel liedjesteksten, romans en films hebben dit niet als
thema? Het kan onschuldig blijven, maar het is ook een van
de belangrijkste motieven van moord en zelfmoord.

Ook als ik uiteindelijk trouw met het meisje van mijn dromen,
komen er onvermijdelijk moeilijke momenten. Momenten
van misverstand, van ontgoocheling, van gekwetst worden
en wanhoop, van “wat heb ik in godsnaam in haar gezien?”
Het kan zijn dat deze momenten de relatie verdiepen en de
wederzijdse band hechter maken. Het kan ons ook van
elkaar vervreemden en tot een scheiding leiden.

Verliefdheid is een dagelijkse, algemeen menselijke en
intense emotie. Er is op zich niets mis mee. Ze hoeft, als
vedana, niet tot lijden te leiden. Maar ze doet dat vaak wel
zodra ze wordt tot een blinde eis aan de werkelijkheid, tot
dorst. Deze redenering geldt niet enkel voor verliefdheid. Je

kan ze voor ieder gevoel, aangenaam, onaangenaam of
neutraal maken.
Het onderscheid tussen vedana en tanha zit daar waar een
gevoel overgaat in een eis aan de werkelijkheid. Vedana is een
gegeven. Het feit dat we een menselijke geest en een mense-
lijk lichaam hebben, maakt ons tot voelende wezens. Er zit een
onvermijdelijke causaliteit in. De causale relatie tussen voelen
en dorst is minder absoluut. Er zit een moment van keuze in.

Waarom hoeft tanha zo nodig tot lijden te leiden? Is het niet
ook mogelijk dat ik gewoon mijn zin krijg en daarmee uit? Het
kan toch ook lukken. Het eerste probleem is dat tanha op zich
een heel krampachtige toestand is. Mijn eis aan de werkelijk-
heid brengt mij in een doorgaande strijd met de werkelijkheid.
Ik kan misschien wel even mijn zin krijgen, maar rust is er niet
meer bij. Een tweede probleem is dat ik altijd maar tijdelijk
mijn zin kan krijgen. Ook het meisje van mijn dromen is een
reële mens, die oud wordt, die ziek kan worden, die kanker
kan krijgen of een postnatale depressie. Of ik word ziek, en
oud en chagrijnig. Misschien verlaat ze me wel daarom.

Hier wordt al duidelijk hoe contra-intuïtief de boeddhistische
leer is. Onze spontane reflex is te denken dat trouwen met
het meisje van mijn dromen geluk is. Het wordt door de fei-
ten tegengesproken. Ook uit onderzoek blijkt dat mensen
die zich voor hun huwelijk, zonder partner, gelukkig voel-
den, dat in hun huwelijk ook zijn en dat mensen die voor
hun huwelijk ongelukkig waren, dat in hun huwelijk ook zijn
en vaker scheiden. In tegenstelling tot wat we intuïtief den-
ken, maakt behoeftebevrediging niet gelukkig.

Geluk

De derde edele waarheid is die van het ophouden van lij-
den. Het is de edele waarheid van het geluk. Waar de twee-
de edele waarheid stelt dat de oorzaak van lijden de dorst
is, stelt de derde edele waarheid dat lijden ophoudt als de
oorzaak ervan, de dorst, ophoudt. Er bestaat dus een oorza-
kelijke behandeling van het probleem.

Wat gebeurt er, als dat al zou mogelijk zijn, als de dorst en
daarmee het lijden ophouden? Blijft er nog wel iets over? Is
het eindresultaat niet een totale uitdoving, een complete
verdwazing, de ultieme saaiheid en grijsheid?

De derde edele waarheid spreekt er zich niet onmiddellijk
expliciet over uit. Andere uiteenzettingen gaan hier wel dieper
op in, maar misschien is het feit dat de formule van de vier
edele waarheden zich hier voorlopig even op de vlakte houdt,
op zich betekenisvol. Net als Newtons natuurkunde is de leer
van de Boeddha empirisch. Je kan wel zeggen wat er dan
gebeurt, maar begrijpen en geloven doe je het niet voor je het
met je eigen ogen gezien en aan den lijve gevoeld hebt.

Maar als geluk niet komt door behoeftebevrediging: hoe
dan wel?
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Als je naar het leven kijkt, zal je merken dat het in al zijn ver-
anderlijkheid, een onveranderlijke golving is van blije en ver-
drietige momenten, met hier en daar een heel blij en soms een
onnoemelijk verdrietig moment. Het is gemakkelijk voorspel-
baar dat dit op en neer gaan zal blijven duren en dat we alle-
maal nog blije en nog verdrietige momenten gaan meemaken.

Geluk heeft meer te maken met de manier waarop je met
die golfslag van vreugde en verdriet weet om te gaan. Je 

zou kunnen stellen dat geluk het vermogen is om blij te zijn
met de blije dingen en verdrietig met de verdrietige dingen.
Het gaat om het loslaten van de kramp, de dorst, waarmee
je het goede probeert vast te houden en het onprettige pro-
beert af te weren.

Kun je met de golfslag van vreugde en verdriet meegolven
en leven zonder de illusie dat het blijft duren, noch het blije
noch het verdrietige? Kun je van de mooie dingen van het
leven genieten? Kan je blij zijn met het meisje van je dro-
men? Kun je genieten in het besef dat het steeds weer van
tijdelijke en voorbijgaande aard is? Kun je genieten zonder
het langer te willen vasthouden dan mogelijk is? Kun je ook
de verdrietige momenten binnenlaten zonder in paniek te
raken, zonder wanhopig voor het onvermijdelijke op de loop
te gaan? Kan je bij het meisje van je dromen blijven en er
voor haar zijn als ze depressief of ernstig ziek is?

Geluk veroorzaken

De vierde edele waarheid is die van het pad dat leidt tot het
ophouden van het lijden.

Het pad naar geluk wordt het achtvoudige pad genoemd. Het
bestaat uit acht elementen die enerzijds elkaar impliceren en
anderzijds in een spiraalvormige sequentie elkaar opvolgen.
De acht elementen worden elk aangeduid als ‘juist’. Dit is de
vertaling van het Pali ‘sama’, een term die uit de Indische
muziektheorie komt. Het gaat niet over juist in juridische zin,
maar om juist in de betekenis waarin een snaar juist gestemd
kan zijn, dat wil zeggen in een harmonische relatie tot de
andere. Meestal wordt het samengevat in drie delen:

1. Inzicht
Uit de tweede en derde edele waarheid weten we al dat
een causale aanpak zal lopen over het onderbreken van de
causale link tussen vedana en tanha. Onderzoeken we deze
link, dan merken we dat er alvast twee elementen voor
nodig zijn. Om te beginnen is er een cognitief element: we
zijn er vaak wel van overtuigd dat behoeftebevrediging ons
gelukkig zal maken. Pas als het meisje van mijn dromen de
mijne is, zal ik gelukkig zijn. De overgang van vedana naar
tanha lijkt logisch en vanzelfsprekend. Het is dus van belang
dat we cognitief het illusoire hiervan inzien. Op zijn minst
moeten we bereid zijn het vanzelfsprekende hiervan in
vraag te stellen en te onderzoeken.

2. Meditatie
Een tweede element heeft met aandacht te maken. Zelfs als
we bewust de keuze zouden maken om een gevoel niet tot
een eis te laten worden, dan nog worden we keer op keer
door de automatismen van onze geest meegesleept. De
aandacht die hiervoor nodig is, wordt gecultiveerd in de ver-
schillende meditatieoefeningen die het boeddhisme rijk is.

3. Deugd
Er is nog een derde aspect, dat met gedrag te maken
heeft. Stel, ik word verliefd op de vrouw van de buurman
(terwijl ik met het meisje van mijn dromen getrouwd ben,
dat op dat ogenblik postnataal depressief is). Het hoeft
geen groot probleem te zijn. Het is pas als ik er naar han-
del dat ik een cascade van problemen op gang breng, met
oeverloos lijden waar wellicht niemand beter van wordt
(behalve de advocaten). Handelen vanuit dorst perpetu-
eert een vicieuze cirkel die het lijden en gevoelens veroor-
zaakt die weer de basis worden van nieuwe dorst. Aan
deze vicieuze cirkel valt soms moeilijk te ontkomen. ‘Wie
op een tijger rijdt, kan nooit meer afstappen’, zegt een
Indisch spreekwoord.

Geluk delen

Geluk is nooit een solitaire aangelegenheid in het boed-
dhisme. Het inzicht in de vier edele waarheden en het
beoefenen van het achtvoudige pad heeft onmiddellijke
ethische consequenties. Als het inzicht rijpt dat persoonlij-
ke behoeftebevrediging niet de weg is tot geluk en de
krampachtigheid afneemt, ontstaat er onvermijdelijk
mededogen en betrokkenheid op het welzijn van alle
levende wezens.

Dana speelt hier een cruciale rol. Dana betekent geven. Het
is geen geven uit plichtsbesef of vanuit een gevoel van
waardeloosheid. Het is geen loos gemoraliseer. Het is een
geven uit overvloed. Het is een moeiteloos en vanzelfspre-
kend delen.

Geluk vraagt om gedeeld te worden. Wat is er meer wel-
doend dan het beste wat je hebt te kunnen delen?



vol/ledig

is het glas
half vol?
half leeg?
wat zie je?
hoe kijk je?
kies je dat?

het is alleszins fijn 
als je twee brillen hebt
als je die kan afwisselen
als je die mag afwisselen

soms zie ik het glas half leeg
soms zie ik het glas half vol
soms, in m’n rijkste momenten, 
zie ik beide tegelijk
leeg én vol
vol én leeg
zie ik volledig

DOREEN COECKELBERGH

Men moet 

Men moet altijd enigszins verdrietig zijn, 
anders is men verloren, 
maar men moet wel een beetje verloren zijn- 
van het reddeloze soort- 
anders zou men alleen maar gelukkig zijn, 
toch moet men ook gelukkig zijn, 
zo maar gelukkig kunnen zijn, 
in alle staten van geluk, 
anders zou men maar verdrietig zijn, 
enigszins verdrietig 
altijd. 

TOON TELLEGEN

Uit: Minuscule oorlogen, niet met het blote oog zichtbaar, 

Querido, Amsterdam, 2004.
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Het grootste geluk

Men kan in de 18de eeuw twee grote scholen van
het geluk onderscheiden. We noemen die
gemakshalve de Britse en de Franse. De eerste

wordt vooral door Jeremy Bentham vertegenwoordigd,
de tweede door de markies de Chastellux. Beide waren
van oordeel dat we moeten streven naar het grootst
mogelijke geluk van zoveel mogelijk mensen en dat we
beleid, wetgeving en moraal moeten beoordelen aan de
hand van de vraag of zij bijdragen aan dat geluk. Beleid,
wetgeving en moraal die bijdragen aan het grootste
geluk van zoveel mogelijk mensen zijn goed; beleid,
wetgeving en moraal die daar afbreuk aan doen, zijn
slecht. Dat was de kern van Benthams en de Chastellux’
positie.

Over hoe dat streven naar geluk moest worden
aangepakt, waren die twee heren het echter grondig
oneens. De twee benaderingen, de Britse en de Franse,
leidden echter tot eenzelfde besluit: omdat men geluk
niet echt wou of kon waarnemen, nam men aan dat de
kansen op geluk beter werden naarmate de welvaart
toenam. Bruto nationaal product (bnp) werd, met
andere woorden, gelijk gesteld aan bruto nationaal
geluk (bng). Economische groei werd belangrijk, omdat
men van oordeel was dat hij bijdraagt aan het grootste
geluk van zoveel mogelijk mensen. Economische groei
werd het grote streven van moderne samenlevingen en
op het realiseren ervan worden regeringen afgerekend.
Als ze de maatregelen nemen waarvan men gelooft dat
ze goed zijn voor economische groei, krijgen regeringen
tot vandaag goede punten van de OESO (vdr. Organisatie
voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling)
anders slechte.

Nu kan men lang redetwisten over dat gelijkheids -
teken tussen bnp en bng. Wij leven echter niet meer in
de 18de, maar in de 21ste eeuw en kunnen dus ook
eens gaan observeren. We meten inmiddels, vrij
zorgvuldig, het bruto nationaal product en, vooralsnog
veel minder zorgvuldig, het bruto nationaal geluk. In
de Wereld Waardensurvey zijn gegevens beschikbaar
over de levenstevredenheid of het geluk in 78 landen.
Het gaat om een zeer eenvoudige, al te eenvoudige
maat van geluk, maar zij heeft het voordeel dat ze
toelaat een groot aantal landen te vergelijken (zie
ook: http://www.worldvaluessurvey.org/).

Inleiding

STREVEN NAAR HET GROOTST MOGELIJKE GELUK VAN ZOVEEL MOGE-

LIJK MENSEN IS EEN IDEE VAN DE 18DE EEUW. MEN NOEMT DIE OOK

WEL EENS ‘DE EEUW VAN HET GELUK’. HET MODERNE DENKEN OVER

EN STREVEN NAAR GELUK HEEFT ER INMIDDELS ONGEVEER 250 JAAR

BEWOGEN GESCHIEDENIS OPZITTEN. HET GAAT DUS NIET OM IETS

NIEUW. HET GAAT VEELEER OM HET TERUGVINDEN VAN IETS DAT WE

VERLOREN ZIJN OF OM DE VERNIEUWING VAN EEN GROOTS, MAAR

ONDERGESNEEUWD PROJECT.

Wendy Smits 

sociologe verbonden aan de Onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit

Brussel
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Figuur 1: Relatie bnp en geluk voor 78 landen

We zien dat op lage tot matige niveaus van economische
ontwikkeling het bruto nationaal geluk inderdaad toe-
neemt met economische groei. Vanaf een bepaald niveau
van economische ontwikkeling stijgt het bruto nationaal
geluk echter niet meer noemenswaardig met een verdere
toename van het bruto nationaal product. Het knikpunt
ligt bij een bnp van bij de 15.000 euro per capita. Op basis
daarvan kan men verwachten dat in een land als de VS
het geluk al vanaf de jaren zestig stagneert. Dat blijkt ook
het geval te zijn. 

Misschien verklaart die vaststelling het gevoel van zin-
loosheid dat zich vandaag van vele mensen in de rijke lan-
den meester maakt. We zetten ons in voor economische
groei, maar worden daar niet meer gelukkiger van. Het
streven naar economische groei volstaat niet meer om de
kansen op geluk voor zoveel mogelijk mensen te ver-
groten. Kortom, economische groei is niet langer vooruit-
gang, want vooruitgang boeken we slechts als we met z’n
allen wat gelukkiger worden. Het streven naar geluk moet
dus worden heruitgevonden. Daar wil het boek Het groot-
ste geluk toe bijdragen. Vandaag wordt het streven naar
geluk ook mogelijk, omdat we het kunnen meten,
vergelijken, analyseren. 

Eerst iets over de studie…

We hebben, naast een 50-tal voorbereidende gesprekken,
een vragenlijst voorgelegd aan een louter toevallige
steekproef van 4.487 inwoners van België, 19 tot 81 jaar
oud. Die gegevens werden zorgvuldig geanalyseerd en met
23 van de mensen die de vragenlijst hadden ingevuld, wer-
den open, diepgaande gesprekken gevoerd. Die gesprekken
hebben ons geholpen bij de interpretatie van onze vast-
stellingen. 

In de studie werd een zeer complexe en verfijnde maat van
geluk gebruikt en deze bestaat uit een aantal deelaspecten
die onderling sterk samenhangen. 
De deelaspecten zijn:

• de eenvoudige maat van tevredenheid met het
leven in het algemeen,

• de Satisfaction with Life Scale (SWLS),
• de tevredenheid met vrije tijd en sociale con-

tacten,
• de tevredenheid met onmiddellijke omgeving en

dagelijkse leven,
• de tevredenheid met lichaam en gezondheid,
• de affectieve definitie van geluk als positieve

minus negatieve gemoedstoestanden.

Het geluk van de Belgen is normaal verdeeld. De maat varieert
van 0 tot 100. Van de 4.500 mensen die werden bevraagd,
had de meest ongelukkige persoon een score van 6, de
meest gelukkige een score van 96. 

Als we een opdeling maken, kunnen we zeggen dat:
• 5% zeer ongelukkig is,
• 30% eerder ongelukkig,
• 42% gelukkig en 
• 14% heel gelukkig.

De gemiddelde geluksscore van de Belgen, het bng, is 61.
Het bruto regionaal geluk is het hoogste in Vlaanderen, het
laagste in Wallonië.
Er is ook een opmerkelijke evolutie van het geluk over de
levensloop. De mythe van de ongelukkige oudjes mag wor-
den opgeborgen. Het gelukkigst zijn de mensen tussen 66
en 75. Het ongelukkigst de mensen tussen 36 en 55.
Het onderzoek en het boek wil dergelijke verschillen niet
alleen vaststellen, maar ook verklaren. Waarom zijn
Vlamingen gelukkiger dan Walen, oudere mensen gelukkiger
dan veertigers, mannen gelukkiger dan vrouwen, hoog -
opgeleiden gelukkiger dan laaggeschoolden? De verschillen
in de gelukservaring van de Belgen worden in zeer grote
mate verklaard.

Gender
Mannen zijn gelukkiger dan vrouwen. Dat heeft echter
weinig of niets met het geslacht of het gender op zich te
maken. Het verband tussen het geslacht en de gelukser-
varing kan nagenoeg volkomen worden verklaard door
de sociaal economische positie van de vrouw en dan
vooral met de financiële situatie die daarmee samen-
hangt. Omdat vrouwen een lagere sociaaleconomische
status hebben, zijn ze minder gelukkig dan de mannen.
Hun deelname aan de arbeidsmarkt en hun positie op de
arbeidsmarkt is merkelijk zwakker, hun financiële situatie
daardoor meer precair dan die van de mannen. Zij lopen
onder meer een groter risico op (langdurige) werk-
loosheid. Dat verklaart nagenoeg volkomen hun lagere
geluksbeleving.



Niet alleen (langdurig) werklozen hebben een lage soci-
aaleconomische status, ook huisvrouwen hebben een
lage sociaaleconomische status. Zij zijn echter wel
gelukkiger dan het gemiddelde. De verklaring hiervoor is
dat bijna alle huisvrouwen samenwonend en/of gehuwd
zijn en dus genieten van de sociaaleconomische status
van hun man.

Sociaaleconomische status en scholing
Naarmate de sociaaleconomische status en het oplei dingspeil
hoger liggen, is de kans op geluk groter. Dat verband blijkt
echter niet rechtstreeks te zijn. Het loopt via de levensstan-
daard. Mensen met een hogere sociaaleconomische status en
een hoger opleidingspeil verdienen doorgaans meer. Zij
kunnen meer sparen, zijn frequenter eigenaar van hun wo -
ning en hebben, meer dan de anderen, het gevoel dat ze
met hun inkomen behoorlijk tot zeer goed kunnen rond-
komen. Dat, en niet de sociaaleconomische status en het
onderwijspeil op zich, verklaart hun groter geluk.

Regio
Vlamingen zijn gelukkiger dan Walen en de geluksbeleving
van de Brusselaars ligt tussen die van de Vlamingen en de
Walen in. Het verschil tussen de Walen en de Brusselaars
wordt verklaard door een verschil in sociaaleconomische
status. Daarbij speelt niet alleen, zelfs niet zozeer de status
van de respondenten zelf een rol, maar wel die van de ou -
ders. Gemiddeld genomen hebben de Brusselaars ouders
met een hogere sociale status en een hoger opleidingspeil
dan de Walen. Dat verschil en de financiële gevolgen ervan
verklaart het, overigens bescheiden, verschil in bruto
regionaal geluk tussen Wallonië en Brussel.

Het verschil in bruto regionaal geluk tussen Vlaanderen
en Wallonië heeft andere oorzaken. In vergelijking met
de Vlamingen voelen de Franstaligen in Wallonië zich
meer gedepriveerd. Zij stemmen in grotere mate dan de
Vlamingen in met de stellingen dat ze nooit behoorlijke
kansen hebben gekregen, dat de overheid minder om
hen geeft, dat ze bij moeilijkheden in het bedrijf de
eersten zijn die moeten gaan, dat ze niet krijgen waar ze
recht op hebben… Dit grotere gevoel van relatieve depri-
vatie en de gevoelens die daarmee samenhangen, ver -
klaren het verschil in bruto regionaal geluk tussen
Wallonië en Vlaanderen.

Leeftijd en levensloop
Er bestaat geen rechtlijnig verband tussen leeftijd en geluk.
Jongeren zijn vrij gelukkig, maar de gelukservaring daalt
vanaf de leeftijd van 25, bereikt een dieptepunt tussen 46
en 55 jaar en begint dan weer te stijgen. Op hun vijfenzes-
tigste zijn de mensen het gelukkigst. Verschillen naar onder-
wijspeil en sociaaleconomische status tussen de leeftijds-
groepen kunnen die evolutie van het geluk over de le vens -
loop niet verklaren. 
Al eerder werd vastgesteld dat de leeftijd van 26 tot 55 kan
worden beschouwd als een ‘drukke leeftijd’ of een ‘spitsuur
van het leven’ waarin loopbaan, het verwerven van een
woning, gezinsuitbouw en de opvoeding van de kinderen
samenvallen, met bovenop nog hoge aspiraties op het vlak
van de vrijetijdsbesteding. We onderzochten of die drukte
het geluk drukt.
De manier waarop tijdsdruk het geluk beïnvloedt blijkt
echter zeer complex. Mensen die een hoge tijdsdruk
ervaren, zijn iets minder gelukkig dan de anderen, maar dat
verschil verklaart de midlifedip in de gelukservaring niet
volledig. Het is echter opvallend hoezeer de mensen die
tijdsdruk ervaren, verzuchten naar onthaasten. Deze
verzuchting is heel sterk aanwezig in de drukke leeftijd, de
leeftijdsgroep van 26 tot 55, terwijl ze nagenoeg ontbreekt
vanaf 56 en zeker vanaf 66. Dat, veel meer dan de subjec-
tieve tijdsdruk op zich, verklaart de midlifedip. Deze is dus
minder het gevolg van ervaren tijdsdruk, dan van de gefrus-
treerde verzuchting naar onthaasting. Onthaasten wordt
doorgaans pas mogelijk na het pensioen.

Wegen naar geluk: voorwaarden

Geld en gezondheid
Geld maakt gelukkig, toch enigszins. Belangrijk zijn vooral
het gevoel te kunnen rondkomen en ‘iets te kunnen opzij
zetten’. Een hoger inkomen en huiseigendom helpen ook.
Als men die financiële status niet bedreigd acht, is de kans
op geluk nog iets groter. 
Ook de gezondheidstoestand hangt nauw samen met de
gelukservaring. Gezonde mensen zijn veel gelukkiger dan
ongezonde mensen. Geluk wordt echter niet alleen en zelfs
niet zozeer gedrukt door een slechte gezondheid op zich,
maar door omstandigheden die samenhangen met een
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slechte gezondheid. Mensen leren leven met een slechte
gezondheid en de beperkingen die daaraan verbonden zijn.
Deze drukken hun geluk, maar dat laatste wordt nog meer
gedrukt door andere omstandigheden waarmee het ziek
zijn gepaard gaat. 
Twee van die omstandigheden blijken belangrijk te zijn. De
minst belangrijke van de twee is de financiële toestand.
Een gebrekkige gezondheid en ziekte hebben een
nadelige invloed op de financiële situatie. Dat maakt zieke
mensen ongelukkiger. Dat verklaart een klein deeltje van
de relatie tussen gezondheid en geluk. Veel belangrijker is
de steun waarop de zieke kan rekenen. Als die kan reke-
nen op emotionele, sociale en instrumentele steun en
hulp, dan kan hij veel beter met de ziekte leven en is het
effect op zijn gelukservaring beperkt. Dat, meer dan de
fysieke toestand op zich, is er de oorzaak van dat zieke
mensen ongelukkiger zijn.

Tijd
Een groot deel van het verband tussen ervaren tijdsdruk en
geluk wordt door andere factoren verklaard. Mensen die
tijdsdruk ervaren, willen in veel gevallen onthaasten. Zij
verzuchten naar meer tijd voor het gezin en de vrienden,
meer tijd voor zichzelf, meer tijd om te genieten van het
leven, meer tijd voor de hobby, meer tijd om gezonder te
gaan leven… Die verzuchting naar onthaasting drukt het
geluk meer dan de ervaren tijdsdruk zelf.
De ervaren tijdsdruk maakt dus vooral ongelukkig als men
wil onthaasten of, anders geformuleerd, de idee dat we
zouden kunnen onthaasten maakt ons ongelukkiger dan de
tijdsdruk die we ervaren. Twee mechanismen kunnen daar-
voor worden aangewezen. Onthaasting is in de eerste
plaats de verzuchting minder tijd te besteden aan het werk.
Dat is niet altijd mogelijk en dient in vele gevallen uit-
gesteld tot aan de (eventueel vervroegde) uittrede uit de
arbeidsmarkt. De gefrustreerde onthaasting maakt dan
ongelukkig. Ten tweede is onthaasting, paradoxaal genoeg,
in heel wat gevallen een vraag naar meer tijd voor andere
dingen dan het werk: sport, beweging, informatie verza-
melen over diëten, tijd voor de tuin, culturele activiteiten,
terug contact opnemen met de vrienden die men uit het
oog heeft verloren, meer tijd investeren in de kinderen die
riskeren te vervreemden, meer tijd voor de relatie die
afkoelt enzovoort. De zogeheten onthaastingsstrategie is in
feite dikwijls een exponentiële toename van verwachting -
en en verzuchtingen die de tijdsdruk in feite doen toene-
men. De pleitbezorgers van de onthaasting hebben blijk-
baar niet goed of niet lang genoeg nagedacht en onder de
mom van ‘minder’ een verzuchting naar veel meer
gestimu leerd.

Vrije tijd
Tijdsdruk wordt niet enkel, maar toch dikwijls in verband
gebracht met de werktijd en de verplichtingen. Onthaasting
komt dikwijls neer op het streven naar vrije tijd. Het is
daarom nogal evident dat de wijze waarop de vrije tijd

wordt ingevuld een rol kan spelen in het streven naar geluk.
Uit onderzoek blijkt overigens dat specifieke soorten
activiteiten mensen gelukkig kunnen maken. Het gaat dan
om activiteiten waaraan men plezier beleeft. Mensen rap-
porteren doorgaans hogere niveaus van geluk als ze actief
betrokken zijn bij een uitdagende taak. Ze zijn doorgaans
minder gelukkig als ze passief goederen of entertainment
consumeren. 

Een meer actieve, uithuizige, culturele vrijetijdsbesteding
draagt dus meer bij aan het geluk, een vaststelling waartoe
ook heel wat buitenlands onderzoek komt. 
Toch dient vastgesteld dat de directe effecten van de vrijetijds -
besteding eerder klein zijn. Hun bijdrage aan het geluk ver-
loopt grotendeels onrechtstreeks. Mensen die hun vrije tijd
meer buitenshuis en in verenigingsverband doorbrengen,
hebben een veel grotere kans een breed sociaal relatie- en
steunnetwerk te hebben. Hun risico op eenzaamheid is
kleiner dan voor andere mensen. Dat verhoogt gevoelig hun
kans op geluk. 
Om na te gaan welke vrijetijdsbestedingen het sterkst
samenhangen met geluk, onderzoeken we waarin de
vrijetijdsbesteding van de gelukkigste 33% Belgen ver-
schilt van die van de 33% minst gelukkige Belgen. Wie
zijn kansen op geluk wil maximaliseren, laat zich
immers beter inspireren door de vrijetijdsbesteding van
gelukkige mensen. 



Figuur 2: Vrijetijdsbesteding en geluk

In heel wat landen stelt men vast dat mensen die veel tele-
visie kijken merkelijk ongelukkiger zijn. Uit onze analyses
blijkt dat de negatieve samenhang tussen het aantal uren
dat televisie wordt gekeken en geluk (r=-0.19) bijna
volledig kan worden verklaard door de slechtere financiële
situatie van de intense kijkers. Het lijkt daarom veilig te
stellen dat in België intens televisie kijken samenhangt met
een financieel krappe situatie. Het is deze laatste, eerder
dan het televisie kijken op zich, die ongelukkig maakt. Het
is natuurlijk wel mogelijk dat het televisie kijken daaren-
boven ook nog de aspiraties verhoogt, de moeilijke finan-
ciële situatie zo nog ondraaglijker maakt en op die manier
extra bijdraagt tot ongeluk. 
Het resterende deel van het verband tussen tv kijken en
geluk –dat niet wordt verklaard door de financiële situatie–
kan op rekening van de gezondheid worden geschreven.
Mensen met een slechte gezondheid kijken meer televisie
en die gezondheid en haar gevolgen, waaronder gebrek aan
emotionele, sociale en instrumentele steun, maakt
ongelukkig. 

Wegen naar geluk: de anderen

Bij de analyse van de impact van de gezondheid op het
geluk zagen we al dat het kunnen rekenen op emotionele
steun en hulp heel belangrijk is. De kans die steun te krij-
gen, is groter naarmate mensen sociaal omringd zijn, deel
uitmaken van een sociaal netwerk. Uit heel wat onderzoek
blijkt inderdaad dat sociale contacten en de beschikbaarheid
van steun, de kans op geluk sterk vergroten. 

Samenlevingsvorm
In de literatuur is er ook heel wat aandacht voor het effect
van de burgerlijke staat op het geluk. Volgens verschillende
auteurs is het huwelijk goed voor het geluk. Op basis van

onze gegevens kunnen we
die stelling niet volledig
bijtreden. Een formele
huwelijksband voegt
weinig toe aan het effect
van het samenleven. Zelfs
het effect van het samen-
leven op zich is niet echt
noemens waardig. 
Weduwschap blijkt het
geluk evenmin duurzaam
negatief te beïnvloeden.
Zelfs het scheiden heeft
geen duur zame negatieve
impact. Negatief is enkel
het scheiden, als men
geen nieuwe vriend of
vriendin heeft of niet met
deze kan gaan samenwo-
nen.

Sociale netwerken
De effecten op de gelukservaring van sociale participatie en
van opname in het sociale weefsel werden reeds verschil-
lende keren onderzocht. De besluiten zijn vrij eensluidend:
contact met anderen, via de vriendenkring, het vereni -
gingsleven of het vrijwilligerswerk, zijn bevorderlijk voor het
geluk. Dergelijke contacten kunnen zelfs compenseren voor
andere ongunstige omstandigheden. Zo zijn de gevolgen van
ziekte minder negatief, als de zieke kan rekenen op een soci-
aal netwerk dat emotionele en instrumentele steun verleent.
Sociale contacten kunnen onder meer bijdragen tot geluk,
omdat ze mensen een steunnetwerk geven of alleszins de
zekerheid of de waarschijnlijkheid in geval van nood op
steun te kunnen rekenen.

Levensbeschouwing
Geloof en levensbeschouwing dragen bij tot geluk. Mensen
die belang hechten aan geloof en levensbeschouwing zijn
gelukkiger dan de anderen. Het koppelen van geloof aan
regelmatige praktijk of het strikt naleven van de
voorschriften, draagt eveneens bij tot geluk. De bonus van
het geloof wordt echter al niet meer geplukt door de
randgelovigen en zeker niet door de twijfelende gelovigen.
De eerste zijn niet gelukkiger en de laatste ongelukkiger
dan vrijzinnigen en ongelovigen. Het minst gelukkig zijn de
mensen die onverschillig staan ten opzichte van alles wat
met levensbeschouwing te maken heeft. Als men het ganse
plaatje bekijkt, blijken twee factoren bij te dragen tot geluk.
Een duidelijke overtuiging is beter voor het geluk dan twij -
fel en onverschilligheid. Gelovigen die zo’n duidelijke over-
tuiging ook nog koppelen aan een regelmatige praktijk of
een strikte navolging van de regels, plukken daarenboven
een bonus. Het is mogelijk dat dit laatste te maken heeft
met het opgenomen zijn in een gemeenschap van
gelijkgezinden die men regelmatig ontmoet.
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Zeer sterke samenhang� • Op reis gaan, uitstapjes maken.

• Actief deelnemen 
aan het verenigingsleven.

• Sporten.

Sterke samenhang • Langsgaan bij vrienden, 
vrienden ontvangen, samen 
dingen doen met vrienden.

• Deelnemen aan 
culturele activiteiten.

• Jezelf laten verwennen • Tv kijken.
(sauna, schoonheidssalon…).

Matige samenhang • Vrijwilligerswerk verrichten.

• De krant lezen.

• Tuinieren.

• Naar sportwedstrijd gaan.

� EEN ‘ZEER STERKE SAMENHANG’ BETEKENT DAT DIE VRIJETIJDSBESTEDING STERK DE GELUKKIGE VAN DE ONGELUKKIGE MENSEN ONDERSCHEIDT.
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Wegen naar geluk: wijsheid

De oorzaken van ongeluk zijn vrij uniform: eenzaamheid,
gebrekkige gezondheid, financiële onzekerheid, de
behoefte te onthaasten en tijdsdruk, een te schraal soci-
aal netwerk, een zwak steunnetwerk, te weinig actieve
en uithuizige vrijetijdsbesteding. Ongeluk is zeer voor-
spelbaar. De omstandigheden waaronder mensen het 

geluk vinden, lijken meer uiteenlopend. Dat heeft in
grote mate te maken met de ongelijke spreiding van
wijsheid in onze samenleving. 
We hebben wijsheid gedefinieerd als de houdingen die,
onder gelijke voorwaarden, meer geluk scheppen. We kon-
den drie van die houdingen identificeren. Voldaanheid, het
gevoel het leven in eigen handen te hebben en optimisme.
Het belang van levensbeschouwing -de afwezigheid van
onverschilligheid en twijfel, en de koppeling van geloof aan
praktijk- heeft ook een gunstige invloed op geluk, maar die
is veel minder sterk dan die van de drie vermelde houdin-
gen. Die drie houdingen hangen onderling ook samen. Er is
een duidelijk verschil in de geluksbeleving van mensen die
laag scoren op de mate van controle over het eigen leven,
eerder pessimistisch tegen het leven aankijken en eerder
niet voldaan zijn enerzijds; en mensen die het gevoel

hebben het leven in eigen handen te hebben, optimistisch
zijn en zeer voldaan anderzijds. De eerste groep heeft een
gemiddelde score van 46 op 100, de tweede scoort gemid-
deld 71 op 100. Dat is een verschil van bij de twee stan-
daardafwijkingen.

Besluit

Tot besluit geven we een bondige samenvatting van de
elementen die bijdragen tot, dan wel afbreuk doen aan
geluk.

Draagt bij tot geluk:
• tevreden kunnen zijn met wat men heeft
• optimistisch zijn
• met inkomen kunnen rondkomen en (minstens

een beetje) kunnen sparen
• het gevoel hebben het leven in eigen handen te

hebben en niet te worden geleefd
• actieve en uithuizige vrijetijdsbesteding
• veel sociale contacten
• een breed steunnetwerk

Doet afbreuk aan geluk:
• eenzaamheid
• ziek zijn
• willen onthaasten
• veel tijdsdruk ervaren
• mensen in de naaste omgeving die ziek zijn
• een onzekere financiële toekomst hebben

Partijen, middenveldorganisaties, bedrijven, overheids -
instellingen… kunnen allemaal bijdragen aan het geluk.
Uit het onderzoek komen een aantal duidelijke doel-
stellingen naar voor:

• eenzaamheid tegen gaan
• gezonder gaan leven
• er voor zorgen dat zieke mensen op voldoende

zorg en steun kunnen rekenen; het probleem is
niet cure, maar care

• de levensloop herschikken, het spitsuur van het
leven ontlasten

• de vrijetijdsbesteding activeren
• bouwen aan sociale cohesie, sociale samenhang
• …

Geluk is ook een kwestie van ingesteldheid. Houdingen
en opvattingen die onder gelijke omstandigheden
gelukkiger maken, noemen we wijsheid. Het gevoel het
leven in eigen handen te hebben en optimisme zijn
belangrijke vormen van wijsheid. Ze verwerven, is een
kwestie van persoonlijke verantwoordelijkheid, maar
onderwijs en vorming kunnen veel meer bijdragen dan
vandaag het geval is. Geluk is geen toeval, het is een
competentie: in grote mate een kwestie van kennis,
vaardigheid en de juiste houding.



Gelukkig

Ik ben soms te blind
Om te zien wat ik heb
Verdwaal soms nog steeds
Ook al ken ik de weg

Vrij als een vogel
Die de storm heeft overleefd
De wind in de rug
En ik klaag soms nog steeds

Maar ik ben gelukkig
Ook al zie ik het niet
Teveel ontevreden met alles
Te weinig tevreden met niets

Ik voel me steeds lichter
Ik dans met verdriet
En ik ken zes akkoorden
Maar ik gebruik er maar drie

Ik ben gelukkig
Ook al zie ik het niet
Teveel ontevreden met alles
Te weinig tevreden met niets

Ik word langzaam onzichtbaar
Verdwijn in de mist
Verwissel mijn vroeger
Met dat wat nu is
En zo loop ik verloren
Gelukkig verdwaald
Ik word altijd weer ergens
Met liefde onthaald

Ik ben gelukkig

STEF BOS
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THREE MILES ISLAND

HET BREIN KAN NIET ZONDER HET LICHAAM, EN OMGEKEERD. HET

KLINKT ALS EEN BOUTADE, MAAR MEN HEEFT LANG GEZOCHT NAAR DE

MANIER WAAROP GEEST EN LICHAAM MET ELKAAR IN VERBINDING

STAAN. HOE STERK HET ZENUWSTELSEL (GEEST) EN HET IMMUUNSYS-
TEEM (LICHAAM) SAMENWERKEN, WERD ONGEWILD GEDEMONSTREERD

IN DE NASLEEP VAN DE BIJNA-MELTDOWN VAN DE KERNREACTOR VAN

THREE MILES ISLAND OP 28 MAART 1979. HET WAS EEN VAN DE

ERNSTIGSTE ONGEVALLEN IN DE NUCLEAIRE INDUSTRIE TOT DAN TOE,
MAAR GELUKKIG BLEEF ALLES BINNEN EN LEKTE ER GEEN RADIATIE UIT.
WEL ONTSTOND ER BEGRIJPELIJKERWIJS VEEL ANGST EN STRESS BIJ DE

OMWONENDEN. ZES JAAR LATER MAT MEN BIJ DE DIRECTE OMWONEN-
DEN EEN VERLAAGDE IMMUUNFUNCTIE, MEER ANGST, EEN HOGERE

BLOEDDRUK EN MEER STRESSHORMONEN ZOALS ADRENALINE EN COR-
TISOL.
ONDERTUSSEN REGISTREERDE MEN OOK MEER KANKERGEVALLEN IN DE

BUURT VAN DE REACTOR. DRIE JAAR NA HET INCIDENT ZAT MEN VIJF-
TIG PROCENT BOVEN HET NORMALE AANTAL PATIËNTEN, NOG TWEE

JAAR LATER DAALDE HET ECHTER ONDER DE NORM. KON DE VERHOOG-
DE STRESS DAAR IETS MEE TE MAKEN HEBBEN, AANGEZIEN ER GEEN

NOEMENSWAARDIGE STRALING ONTSNAPT WAS?
HYPOTHESE? MENSEN DIE ONZEKER ZIJN EN ONDER SPANNING STAAN,
LETTEN MEER DAN NORMAAL OP HUN GEZONDHEID. OOK ALS GEVOLG

VAN HET PUBLICITEITSBOMBARDEMENT WAS DAT HET GEVAL BIJ DE

OMWONENDEN VAN THREE MILES ISLAND. ZE LETTEN MEER OP DE

EERSTE SPOREN VAN KANKER, WERDEN MEER GESCREEND EN ER WERDEN

DAN OOK MEER KANKERGEVALLEN ONTDEKT. VANDAAR DE INITIËLE PIEK

EN DAARNA DE DALING. OP LANGE TERMIJN BLEEF ALLES HETZELFDE.
MISSCHIEN HEEFT DE REACTOR ZO WEL EEN PAAR MENSENLEVENS

GERED, DOORDAT KANKERS VROEGER WERDEN OPGEPIKT. 
ANDERE HYPOTHESE? DOOR DE LANGDURIGE STRESS GING HUN

IMMUUNFUNCTIE EROP ACHTERUIT, WAARDOOR ZE GEVOELIGER WERDEN

VOOR KANKER OF (MEER WAARSCHIJNLIJK) WAARDOOR BESTAANDE

TUMORS GESTIMULEERD WERDEN. DE WERKELIJKHEID HEEFT WELLICHT

MET ALLEBEI EN NOG WAT ANDERE FACTOREN TE MAKEN.
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Verkoudheid

In een elegant Brits onderzoek werden ooit 420 gezonde
proefpersonen nauwgezet onderzocht op hun mentale en
emotionele toestand, het aantal indrukmakende gebeurtenis-
sen gedurende het voorbije jaar en de mate waarin de proef-
personen het gevoel hadden tegen de eisen van het leven op
te kunnen. Daarna kregen ze neusdruppeltjes met verkoud-
heidsvirus en werden ze gedurende een week gevolgd. Er was
een sterk verband tussen stress, infectie en ziekte. Mensen
met de hoogste stressgraad werden eerder geïnfecteerd en als
ze geïnfecteerd raakten, werden ze zwaarder ziek.

GELUKKIG ZIJN WORDT VEELAL BESCHOUWD ALS EEN GEESTE-
LIJKE EIGENSCHAP. GEZOND ZIJN IS DAN WEER IETS LICHAME-
LIJKS. DIE SCHEIDING TUSSEN LICHAAM EN GEEST IS AL EEU-
WENOUD. TOCH ZIJN HERSENEN NIETS ZONDER EEN LICHAAM.
DE WETENSCHAP LEGT NU FEITEN OP TAFEL WAARUIT BLIJKT

DAT WE DENKEN WIE WE ZIJN EN DAT WE ZIJN WAT WE DEN-
KEN. MET ANDERE WOORDEN: ÉÉN POT NAT. GELUKKIG EN

GEZOND: HET ZIJN TWEE KANTEN VAN DEZELFDE MEDAILLE.

Geerdt Magiels

bioloog en wetenschapsfilosoof
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Dat zou een verklaring kunnen zijn voor het feit dat
niet iedereen ziek wordt. Onze voorgeschiedenis en
de mate waarin we bestand zijn tegen de beslomme-
ringen van het leven -grotendeels bepaald door wat
we daarmee doen in ons brein- bepalen of we door de
knieën gaan voor zoiets banaals als een virus uit de
neus van een toevallige reiziger op een volle winter-
se tram.

Je zou deze studie kunnen beschouwen als het begin van
een nieuwe tak binnen de biomedische wetenschappen.
De psycho-neuro-immunologie vormt een veelbeloven-
de nieuwe loot aan de boom van het hersenonderzoek
die de complexe eenheid van lichaam, hersenen en
geest in kaart kan brengen.

Een verband

Grote en kleine studies hebben een verklaring voor de
samenhang tussen bewustzijn en lichaam binnen het
bereik van de wetenschap gebracht. Je zou het in een
controversieel besluit kunnen samenvatten als: mensen
die gelukkig zijn, leven langer en gezonder. Maar het
aantal proefpersonen is meestal klein en de resultaten
zijn voorlopig slechts een suggestie van een oorzakelijk

verband. Alle resultaten samen suggereren een bevesti-
ging van de hypothese. De onderzochte realiteit is te
complex om in één experiment bewezen of verworpen
te worden.
Enkele voorbeelden. Bepaalde psychologische types
lopen een hoger risico op een hartinfarct. Bij vrouwen
met een verdachte knobbel in de borst kan je de uitein-
delijke afloop voor 80% voorspellen aan de hand van hun

psychologische profiel opgesteld voor de eerste biopsie
genomen wordt. Mensen die als kind een ouder moes-
ten missen door echtscheiding, hebben als volwassenen
meer kans op een depressie, dan kinderen die een ouder
moesten missen door overlijden. Kinderen krijgen onder
examenstress sneller een longontsteking. Partners uit
scheidingen hebben lagere immuunparameters en wor-
den sneller ziek. Mensen met stress krijgen meer maag-
zweren. Mensen bij wie kanker gediagnosticeerd wordt,
overleven langer als ze hun eigen leven in de hand heb-
ben, steun krijgen en weerbaarder zijn. Studenten wie
net verteld werd dat ze niet geslaagd waren voor een
test, bleken gevoeliger te zijn voor pijn, dan studenten
aan wie verteld werd dat ze het goed gedaan hadden.
Mensen die verwanten met de ziekte van Alzheimer ver-
zorgden, hebben lagere immuunfuncties, worden sneller
ziek en hebben meer depressieve gevoelens. 



Het gedacht is alles

Onze gedachten hebben een onmiskenbare invloed op
ons lichaam en het brein speelt in de hele interactie tus-
sen gedachten en klachten een centrale rol. Hoe dat pre-
cies gebeurt, is voorlopig nog grotendeels onbekend.
Het placebo-effect is hiervan wellicht het meest beken-
de voorbeeld. 

Een placebo (Latijn voor ‘ik behaag’) is een nepbehande-
ling. Iemand krijgt een pilletje met suiker en zetmeel in
plaats van het werkzame geneesmiddel. Uit klinisch
onderzoek, waarbij men de werkzaamheid van genees-
middelen bestudeert door ze ongeweten door arts en
patiënt te vergelijken met een namaakmiddel, weet
men dat placebo bij bepaalde aandoeningen vrij goede
resultaten geeft. En evengoed nevenwerkingen heeft
trouwens. Elke medische behandeling staat open voor
het placebo-effect. 
Patiënten met astma werden behandeld door een
gebedsgenezer, een andere groep door een acteur die
gebedsgenezer speelde. Evenveel patiënten in beide
groepen voelden zich beter. De acteur scoorde een iets-
je maar niet significant beter, wellicht omdat die nog
meer zijn best deed om als echte gebedsgenezer over te
komen.

Het kan nog straffer. Mensen met artrose in de knie
werden met een kijkoperatie behandeld. Het gewricht
werd opgekuist, versleten weefsel weggeschraapt.
Maar zonder dat ze het wisten werd de helft van de
patiënten onderworpen aan een nepoperatie.
Algemene verdoving, klein litteken op de knie en de
hele operatie nagespeeld door het hele chirurgische
team. Evenveel patiënten in beide groepen voelden
zich beter, evenveel liepen na jaren nog steeds zonder
stok.

Ook pijn en de beleving ervan is een heel persoonlijk
zaak. Wat bij de ene onverdraaglijke pijn veroorzaakt,
is iets waarbij de ander een klein ongemak. Oosterse
culturen waarin men nogal wat stoïcijnser door het
leven gaat dan in het Westen, lachen met de kleinze-
righeid van de blanke man en vrouw. Hoofdpijn? Nooit
gehad. Pijn tijdens de bevalling? Doe niet zo zielig.
Mediterende monniken blijken in staat veel ongemak
te verdragen en alles wijst erop dat in hun hersenen
op dat moment andere zenuwnetwerken in actie zijn,
dan wanneer jij of ik bij de tandarts zit. Pijn is dus psy-
chologisch en tegelijk heel lijfelijk. Dat is te demon-
streren. Mensen met zware postoperatieve pijn krijgen
een computergestuurd infuus naast hun bed. Als ze op
een knopje drukken, krijgen ze extra pijnstiller toege-
diend. (De machine beperkt de maximale hoeveelheid
pijnstiller die kan toegediend worden.) Wat blijkt: zij
die zelf mee kunnen beslissen over de hoeveelheid
pijnstiller die ze nemen, gebruiken minder. Als je je
eigen lot in de hand hebt, is dat blijkbaar beter te ver-
dragen. (En bij de tandarts heb je die boor nu eenmaal
niet zelf vast.) De pijnstiller is een chemische stof die
bepaalde zenuwenbanen blokkeert. Pijn is dus in dat
opzicht een fysisch-chemisch gegeven. Maar de
manier waarop je er over denkt en wat je er bij voelt,
bepaalt evengoed hoeveel pijn je lijdt. 

Dit artikel werd overgenomen uit de uitgave 

‘Het Brein’ van De Maakbare Mens. 

De brochure is gratis te bekomen via: 

info@demaakbaremens.org of 03/233 70 32. 

Meer info: www.demaakbaremens.org.
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Mama! Waar heb jij het geluk gelaten?

Mama, waar heb jij het geluk
gelaten? Ik had het hier
neergelegd en nou is het weg!

Je zult het wel ergens hebben laten
slingeren of het is gestolen of
misschien per ongeluk weggegooid.

Wie zou mijn geluk willen stelen?
Wie niet?

Ted van Lieshout, Mama! Waar heb jij het geluk gelaten?, 
Leopold, Amsterdam, 2005.
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als doel van de zorg

De huidige corebusiness van de zorg: 
volledig doorgeregelde en geregistreerde 
cure en care

In de zorgsector wemelt het van verplichte richtlijnen.
Cliënten moeten tweemaal per week gewassen worden, bij
nieuwe verpleeghuizen zijn minimaal tweepersoonskamers
verplicht, dat er zoveel koolhydraten, vitaminen en minera-
len in het eten moeten zitten, dat er hulp moet zijn bij het
eten etc. etc. Een heel verplicht zorgdossiercircus is minu -
tieus vastgelegd en er is een strikt reglement van onafhan-
kelijke indicatie met daaraan gekoppelde zorg. Bij de voed-
selbereiding, stelt de overheid allerlei hygiëne-eisen. Hierbij
komen de horeca-eisen waardoor het ingewikkeld wordt of
de oude buurvrouw wel in het seniorenrestaurant mag mee
eten of niet. Regels op gebied van vakbekwaamheid zijn
daarnaast zeer vergaand. Wat mag de verpleegkundige
doen? Wat mag de ziekenverzorgster doen en wat de
schoonmaakster? Reglementen rond arbeidsomstandighe-
den voor het personeel zijn er legio. Ook de bouw (brand-
weer, regioplanning, bouwtechnische eisen…) wordt zó
ingewikkeld dat het vaak meer dan tien jaar duurt voor een
complex daadwerkelijk staat (en dus eigenlijk al direct ver-
ouderd is).

Maar geluk is nu eenmaal niet gebaseerd op medische
zaken, verzorging of reglementen, maar op contact met
medemensen, bezigheid en aandacht. Alle vormen van
ouderen'zorg' zijn echter nog steeds historisch bepaald en
zeer medisch gericht. Het verpleeghuis bijvoorbeeld begon
als een namaakziekenhuis, waar bijna negentig procent van
de cliënten na revalidatie naar huis ging. Dit namaakzieken-
huis met terecht alle kenmerken van een ziekenhuis (witte
jassen, vierpersoonskamers, zusterposten, hygiëne en
medisch gerichte huisregels) eindigde als een woonvoorzie-
ning voor cliënten met niet te cureren chronische handicaps.
Het is duidelijk dat zo’n woonvoorziening heel andere eisen
stelt aan het geluk van de cliënt dan een hospitaal, al is het
maar bouwtechnisch. Hier hebben echter nauwelijks aanpas-
singen in de regels, opzet en organisatie plaatsgevonden. 

Het resultaat van de zorg 
hoort toch geluk te zijn?

Waar is het gehele bewust en onbewust opgetuigde circus
in de zorg nu eigenlijk voor bedoeld? Men zou verwachten

Hans Becker

bestuursvoorzitter Humanitas Rotterdam

bijzonder hoogleraar Universiteit voor Humanistiek
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dat men zich in de zorg richt op menselijk geluk. Immers, als
mensen mankementen gaan vertonen, probeert men om
het geluksgevoel te vergroten deze mankementen te gene-
zen of de gehandicapte te leren ermee om te gaan. Ook kan
men hulp bieden bij het dagelijks functioneren, medisch,
paramedisch en verzorgend. Als dit alles echter niet helpt,
omdat de handicaps chronisch zijn, is men aangewezen op
niet-medische gelukscreators. Hier ligt nu het echte pro-
bleem, want dat gebeurt namelijk niet.

Op het eerste gezicht is een groot aantal klassieke protocol-
len zeer logisch en bijna zonder nadelen. Het is immers niet
zo gek dat mensen genoeg en gezond eten krijgen, dat ze
door vakbekwaam personeel geholpen moeten worden,
regelmatig gedoucht moeten worden en in een kamer lig-
gen met buitenlicht. Het is toch logisch dat men voedselver-
giftiging voorkomt en zorgt dat cliënten de nodige vitami-
nen en mineralen binnen krijgen? Het is toch ook logisch dat
er regels zijn voor de besteding van subsidiegelden en dat
er ook niet met deze gelden wordt gespeculeerd, dat ze
worden verspild of aan nutteloze zaken uitgegeven worden?
Ons aller, via de belasting geïncasseerde, geld voor chro-
nisch zieken moet toch niet slordig uitgegeven en verkwan-
seld worden? 
Uiteindelijk blijft het echter wel zo, dat het geld uitgege-
ven moet worden ten bate van het geluk van de individu-
ele cliënt met zijn individuele wensen. Een en ander zou
gericht moeten zijn op het zich prettig voelen, het gevoel
te hebben nog iemand te zijn die meetelt en niet alleen
een nummer in een systeem, ergens bij te horen, zelf nog
iets te vertellen hebben. Het individuele menselijke geluk
blijkt veel ingewikkelder in elkaar te zitten, dan dat men
kan aannemen dat alleen met care en cure in de engere
zin menselijk geluk ontstaat. De mens is nu eenmaal een
complex holistisch geheel. Als het hele dure regelcircus
voor de individuele cliënten niet dat geluk genereert, dat
de instanties ervan verwachten, wat dan? Als een somati-
sche cliënt, die nog goed bij de tijd is, drie maanden niet
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gedoucht wil worden; als hij geen gezond eten wil heb-
ben, maar alleen hamburgers en jenever, als hij niet door
professionals wil worden geholpen, maar door de empa-
thische werkster zonder diploma; als hij niet in een mooie,
door het College Bouw goedgekeurde, verpleegkamer wil
wonen, maar in het aftandse kantoortje van de conciërge;
als hij het vertikt om in de tillift te willen hangen en zelf
zijn bed uit wil kruipen met grote kans op vallen? Als de
cliënt, en dat hebben wij meegemaakt, zomer en winter op
blote voeten wil lopen? Als de cliënt een oude schurftige
kater in bed wil hebben, oergezellig, maar bepaald niet
hygiënisch? Mag dit alles dan of krijgt de systeemlogica
met al haar protocollen prioriteit? We komen hier op de
tegenstelling tussen allerlei goed of niet goed (puur finan-
cieel of louter uit eng medisch oogpunt) bedoelde voor-
schriften en eigenzinnige, soms bizarre, individualistische
wensen, die echter voor de unieke individuen geluk gene-
reren.

Kan men menselijk geluk afdwingen?

Kun je geluk afdwingen, forceren, systematiseren? Zijn er
regels voor het leveren van geluk en is het dan met name
in de zorg mogelijk deze vast te leggen en te combineren
met de nu eenmaal niet te vermijden regels van buiten?
Allereerst vloeit hieruit voort de roep om deregulering van
de oude verstikkende regels. Als er minder reglementen en
protocollen zijn, dan is er minder kans op negatieve bijwer-
kingen en ergernissen. Ook het volledig anders uitpakken
van de effecten van deze regels wordt dan voorkomen. De
kosten van regulering, die door deregulering verminderd
kunnen worden, vormen hierbij voor de beleidsmakers een
belangrijk motief. Het bespaarde geld kan dan immers in
principe aan andere, wel geluksgerichte, elementen, zoals
welzijn, uitgegeven worden. Zo kost bij de thuiszorg in
Nederland de voorgeschreven registratie, waar bijna niets
mee gedaan wordt, meer dan tien procent van het hele
voor de thuiszorg beschikbare miljoenenbudget. Daar dus
kan met deregulering veel voordeel worden behaald. Een
extra negatief bijeffect van de bij regulering horende regis -
tratie is nog dat het werken in de zorg er minder leuk door
wordt. Men heeft gekozen voor een baan in de zorg, voor
werken met mensen en niet voor administratie. Hierdoor
vermindert de toch al geringe hoeveelheid potentiële wer-
kers in de zorg, de wervingskosten stijgen en het ziektever-
zuim loopt op. 

De instelling moet ook zorgen zelf niet teveel regels te gaan
stellen. Verlies van geliefden kan iemands leven knakken,
maar ook rigide organisatiestructuren. Deze kunnen, op
basis van een nee-cultuur, een desastreuze invloed hebben
op iemands levensgeluk en de laatste levensjaren schraal
en armzalig maken. Gelukkig kunnen goede organisatiecul-
turen ook een hoop ellende repareren of onheil voorkomen.
Een organisatiecultuur gebaseerd op het positieve ‘ja-zeg-
gen’ is naar mijn mening een voorbeeld van het laatste.
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Managers, medewerkers en cliënten op allerlei niveaus
beschikken daarmee immers over een middel, simpel en
doeltreffend, om het geluk van anderen in de organisatie,
cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers, medewerkers, ja zelfs
leveranciers, te bevorderen. Het Humanitasconcept van de
door ja-cultuur, eigen regie en activiteit gedreven extended
family, die de eenzame cliënt als het ware kan voorzien van
een warme familiemantel, is hiervan een duidelijk voor-
beeld.

Zijn er wat specifieke regels te leren om het eigen geluk te
creëren? Kan men bijvoorbeeld in groepsverband leren hoe
als individu gelukkiger door het leven te gaan? Als dat kan,
zou men in de zorg kunnen proberen via op te zetten
geluksprotocollen het zorgsysteem te verbeteren en andere,
meer op geluk gerichte, zorgorganisaties te creëren.
Uiteraard kunnen bij een zoektocht naar geluk de onderwer-
pen heel divers zijn: het organiseren van een bezigheid, het
voorzien in een partner/gezelschap, het neutraliseren van
gezondheidshandicaps via alternatieven (niet alleen domo-
tica zijnde)... 
Het is evident dat het vaak niet gaat om grootse, bijna niet
haalbare zaken. Niet voor niets zingt het Humanitas Koor
(gemiddelde leeftijd tegen de tachtig): "Het zijn de kleine

dingen die het doen." Ook komt naar voren dat, omdat met
name positieve emoties de mate van je gelukkig voelen
beïnvloeden, aandacht gegeven moet worden aan het ont-
staan en beïnvloeden van emoties. Een efficiënt geordend
clean systeem, dat veelal als ideaal geldt in de zorgwereld,
zou het daardoor uit oogpunt van geluk wel eens kunnen
afleggen tegen een chaotisch, minder schoon en effectief,
maar wel warmer en menselijker systeem.
Omgevingsfactoren, inclusief de organisatie van de zorg,
hebben grote invloed op gevoelens van mensen. Deze in -
vloed kan, indien men begrijpt hoe de zaak in elkaar zit,
positief aangewend worden door geluksbevorderende
zaken te benadrukken. 
Welke kennis moet een zorgorganisatie zich daartoe eigen
maken? Groepspsychologie gericht op geluk? Kennis van
empathic design, zodat men met omgevingsfactoren, kleu-
ren, geuren, geluiden, mensen kan beïnvloeden richting
'geluk'? Het leveren van gevoel van veiligheid, hoe doe je
dat? Ook het als organisatie fungeren als buffer tegen onno-
dige angsten en eenzaamheid zou wel eens belangrijker
kunnen zijn, dan het voorzien met medische en paramedi-
sche zaken. Wat hoort hierbij? Kan waarderen van de zege-
ningen van het ogenblik, van het hier en nu, aangeleerd en
via georganiseerd welzijn gestimuleerd worden? Maar hoe
doe je dat? Rouwverwerking is belangrijk, maar hoe kan
een organisatie hierbij helpen (en wie betaalt dat)?

De ‘geluksaanpak’ bij Humanitas

Humanitas heeft vier richtinggevende kernwaarden voor
haar organisatie bepaald met behulp van gelukstheorieën
als die van Maslow, Petzhold, Veenhoven, Csikszentmihalyi,
alsmede de dionysische en apollinische modellen. Deze
kernwaarden moeten door een ieder in de zorgorganisatie
beleefd, gekend en nagestreefd worden. Zij moeten dus
richtlijn zijn voor het handelen, niet alleen voor het hogere
en lagere management en personeel, maar ook voor de
cliënten, familie, vrijwilligers en relaties. 

Deze kernwaarden zijn:

¬ de eigen regie, zeker voor de cliënten, maar ook voor
partners, vrijwilligers, hogere en lagere medewerkers;

¬ de eigen werkzaamheid. Deze door de Amerikaanse pro-
fessor Csikszentmihalyi benadrukte kernwaarde is uiterst
belangrijk. Men moet wat te doen hebben om mens te
zijn onder de mensen. Werkzaamheid houdt de functies
overeind, al waren het maar de fysieke, creëert sociaal
netwerk, eigenwaarde en gespreksstof. Het vergroot de
mogelijkheid van de dagelijkse communicatie anders dan
die over onderwerpen als handicaps en ziekten. En de
mens heeft deze communicatie met medemensen voor
het geluksgevoel nu eenmaal nodig! Om met een variant
op de éminence grise van het Nederlandse humanisme,
dr. J.P. van Praag ("Mensen zijn voor hun ontplooiing op
elkaar aangewezen") te spreken: "Mensen zijn voor hun
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geluk nu eenmaal op elkaar aangewezen";
¬ de ja-cultuur. Begin direct met ja-zeggen en als direct ja-

uitvoeren echt niet gaat, ga dan de dialoog aan om wen-
sen helder te krijgen en alternatieven te vinden. De nog
veelal klassieke werkwijze in de zorgsector zit echter juist
vol met nee-zeggen (nee, onze huisregels luiden anders;
nee, dit mag niet van de diëtiste; nee, vijf katten kan toch
niet voor de hygiëne; nee, u mag niet naar buiten want
dan valt u misschien en wij hebben de verantwoordelijk-
heid; nee, ik doe de witte jas niet uit want die is voor de
herkenbaarheid; nee, daar is geen geld voor; nee, dat
schept precedentwerking);

¬ de ‘uitgebreide familie’-aanpak. Ga, ook in een zorginstel-
ling, met elkaar om als een grote familie met al haar
diversiteit. Vermijd tegenstellingen als 'we', de professio-
nals, en 'ze', de gehandicapte patiënten, maar zoek com-
petenties van alle stakeholders in een gezamenlijk functi-
oneren. De bewust gecreëerde, prikkelende diversiteit uit
zich bij Humanitas onder andere in menging van jong en
oud, ziek en niet-ziek, rijk en arm, allochtoon en autoch-
toon, hetero en homo, medewerker en cliëntmedewer-
ker/vrijwilliger.

Met bovenstaande vier kernwaarden wordt ingespeeld op
primaire behoeften, als zich veilig voelen, zekerheid hebben
en sociaal ingebed zijn. Het creëert ook de mogelijkheid van
rendement van de eigen inspanningen, het gevoel invloed
te hebben op de eigen vertrouwde omgeving, grip te heb-
ben op het eigen lichamelijk comfort en de zo noodzakelij-
ke ontspanning. In zorgland ligt het voor de hand in dit
kader te kijken naar wat wél kan in plaats van wat niet mag, 
naar competenties in plaats van handicaps. Men moet zich
niet op het disfunctioneren richten, maar juist op functies
die nog wèl gebruikt kunnen worden of functies die volko-
men nieuw ontwikkeld kunnen worden en deze via een ja-
cultuur aanboren en stimuleren. Mevrouw Wolf, die op haar
negentigste jaar met succes is gaan schilderen en uiteinde-
lijk postuum in één van de topcollecties van Nederland (Van
Caldenborgh) terecht kwam, is hier een voorbeeld van.
Maar ook mensen die vrijwilligerssuppoost zijn in het muse-
um of daar de museale voorwerpen opknappen en zodoen-
de een reminiscentiemuseum voor en door ouderen creëren,
kan men hieronder scharen. 

Kan men hier wat mee in de zorg 
en kan men deze aanpak generaliseren?

De vraag of men uit bovenstaande voorschriften kan des-
tilleren voor een zorgstelsel dat meer geluk genereert, kan
men zowel positief als negatief beantwoorden. Als men
het over protocollen heeft in de zin van minutieus gefor-
muleerde voorschriften, die algemeen geldend zijn en ver-
plicht nagevolgd moeten worden, luidt het antwoord nee.
Heeft men het over brede richtlijnen, een mand met
mogelijkheden voor cliënten, met grote keuzevrijheid bin-
nen een op eigen regie en eigen werkzaamheid gerichte

positieve warme mantelorganisatie, kan men de vraag wel
bevestigend beantwoorden. 
Er is voldoende literatuur bekend waaruit blijkt wat men-
sen gelukkig maakt. De praktijk bij Humanitas laat zien
dat dat ook in de zorg van waarde kan zijn. Genereer
grote keuzevrijheid binnen een op eigen regie en eigen
werkzaamheid gerichte positieve organisatie. Focus daar-
bij in ieder geval op veel niet-zorgelementen. De pure 

zorgzaken moeten, bij het zich richten op geluk, altijd
aangevuld worden met welzijnselementen van zeer uit-
eenlopende aard. Hierbij moet uiteraard niet alleen
gedacht worden aan de bekende activiteitenbegeleiding,
met een bal naar elkaar gooien en een kerstboom optui-
gen (hoe leuk en bindinggevend dat ook kan zijn), maar
juist aan het voorzien van de cliënt van bezigheden
(mogelijkheid van zelf boodschappen doen, zelf koffie-
zetten, zelf schoonmaken, bedden opmaken, financiën
bijhouden, zich inzetten voor door natuurrampen getrof-
fen gebieden etc.). De leuzen van Humanitas ‘Je moet
niet voor mensen zorgen, je moet zorgen dat ze voor
zichzelf kunnen zorgen.’ en ‘Teveel zorg is erger dan te
weinig zorg.’ komen hier ten volle in beeld. Dit vergt
overigens veel van een zorgorganisatie. Het is veel mak-
kelijker om op een vaste manier voor alle cliënten te zor-
gen, zonder zich te laten hinderen door wensen van
cliënten en familie, dan met veelal niet gesubsidieerde
welzijnselementen ‘stukwerk’ te leveren. Bij dit stukwerk
dienen cliënten ook nog een grote inbreng te kunnen
leveren en dit kost in directe zin over het algemeen meer
tijd (= geld) dan het opbrengt. Het uiteindelijk behaalde
resultaat wordt wel veel beter en uiteindelijk via het
voorkomen van depressies en het realiseren van minder
zorgvraag zelfs goedkoper. Uiteraard kan niet iedere
zorgcliënt nog van alles doen. Als men verlamd is, kan
niet verwacht worden dat men zich helemaal wast, maar
misschien kan men, verlamd en wel, wel de depressieve

MEN MOET BIJVOORBEELD NIET ALLEEN ZORGEN VOOR LEKKER ETEN, MAAR OOK VOOR DE AMBIANCE DAAR-

OMHEEN.



buurvrouw opvrolijken of actief zijn bij de telefoonkring.
Het is aan de organisatie om met de cliënt hier creatief
mogelijkheden te verzinnen.
In Nederland heeft de zorgsector de neiging, daartoe mede
gedwongen door het financieringssysteem met een over
het algemeen foutief rekenende politiek, te bezuinigen op
juist de welzijnselementen. Hierbij moet men niet alleen
denken aan de slagroom op de advocaat, het mee-eten van
de familie die de gehele ochtend geholpen heeft, de vrolij-
ke aankleding van de gebouwen, maar ook aan de hele op
welzijn gerichte lay-out van gebouwen, niet alleen aan acti-
viteiten en activiteitenbegeleiding, maar ook de aan activi-
teiten gelieerde omgeving. Men moet bijvoorbeeld niet
alleen zorgen voor lekker eten, maar ook voor de ambiance
daaromheen. 
Veelal wordt geredeneerd: ‘Het gaat toch om zorg en als
men moet bezuinigen, moet dat op de welzijnszaken.’ of
‘Voor het welzijn moet een ander (bijvoorbeeld de gemeen-
te) maar zorgen.’ Voor het geluk van de cliënten is deze
redenering echter vaak desastreus. Welzijn als puur alterna-
tief voor zorg en als noodzakelijk complement van zorg
wordt veelal volledig vergeten en dat terwijl welzijn veel
goedkoper is dan pure ‘zorg’. Gegeven het feit dat de han-
dicaps voor het overgrote deel chronisch zijn, dus niet te
cureren, is de enige mogelijkheid om voor cliënten geluk te
genereren ze niet al te veel met hun handicaps te confron-
teren. De organisatie moet de klachten doen vergeten en in
nieuwe levensenergie voorzien.

Bezuinigen op menselijk geluk 
maakt de ‘zorg’ alleen maar duurder, 
dus moet het anders aangepakt worden.

Het gekke is dus, dat het zogenaamde efficiënter en effec-
tiever maken van zorgorganisaties, door het zich concentre-
ren op de zorgelementen en al het andere wegschrappend,
op het eerste gezicht wel bezuinigend lijkt, maar dat niet is!
Het blijkt zelfs vaak het paard achter de wagen spannen.
Het via welzijnselementen oproepen tot eigen regie en
werkzaamheid, hetgeen handicaps doet vergeten en de
daaruit volgende mindere hoeveelheid klachten, brengt op
iets langere termijn in geld veel op. Als men zich niet ellen-
dig voelt en niet steeds via de zorg aandacht voor de han-
dicaps opgedrongen krijgt, gaat men ook niet over de han-
dicaps klagen als een schreeuw om aandacht. Als de cliënt
met iets leuks bezig is, heeft hij wel wat anders aan zijn
hoofd. Dit houdt in dat er veel minder beroep wordt gedaan
op de zorg. Ik schat dat er met een meer op geluk gerichte
organisatie zeker meer dan tien procent minder geklaagd
wordt. Dat wil zeggen in dezelfde mate minder beroep
wordt gedaan op dure zorgprofessionals (minimaal een
halve euro per minuut effectieve werktijd). Meer welzijn
blijkt dus niet méér geld te kosten maar mínder, onder
andere via het voorkomen van zorgvragen. De via het wel-
zijn leuk en activerend gemaakte ambiance nodigt daar-
naast cliënt en partner uit zelf werkzaamheden te verrich-

ten. Maar ook familie en vrijwilligers worden actief, niet
omdat ze moeten, maar omdat men het leuk vindt om iets
te doen (koffiezetten, hond uitlaten, met ma naar de kap-
per, stofzuigen, boodschappen doen, met cliëntbuurvrouw
naar het ziekenhuis of naar de dierenweide). Dit kan voor
de gehele zorgsector een grote verlichting betekenen: er
hoeft minder gedaan (= bekostigd) te worden en de ambi-
ance wordt nog leuker ook!

Kan men dus uit bovenstaande een aanbevolen systeem
voor de zorg halen, een geluk brengend systeem? Het is
maar hoe je daar tegenaan kijkt. Dat er richtlijnen moge-
lijk zijn voor het gelukkiger maken door de zorg, lijkt mij
echter wel zeker. Bij Humanitas heeft men al een aantal
aanzetten in de praktijk grondig uitgeprobeerd. 
Men zou zich in dit verband kunnen afvragen of deze
verhandeling niet een pleidooi is voor het overboord zet-
ten van door overheden opgelegde protocollen en regel-
geving en in plaats daarvan via eigen regels en protocol-
len een vrolijke en gelukzalige chaos binnen de verzor-
gingswereld te bewerkstelligen. Dit is maar zeer ten
dele waar. Enige regulering van overheidswege, al was
het maar als vangnet voor de financieel minder bedeel-
den, is noodzakelijk, evenals een zeker toezicht (liefst
achteraf en steekproefsgewijs en zeker niet zo dat het
meer dan 5% van het totaal kost). Als er hier sprake is
van een pleidooi, dan is dat om overbodige, elkaar
tegensprekende en foutief uitwerkende regels en veror-
deningen tegen het licht te houden en te vervangen
door een goed gefinancierde integrale welzijnscompo-
nent. Daarbij dient het ‘licht’ het uiteindelijke doel van
de zorg te zijn: een zingevende, actieve en vooral geluk-
kige ‘oude dag’ voor allen die in hun laatste levensfase
verkeren en veelal zijn aangewezen op zorg.
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BRUNO-PAUL DE ROECK SCHREEF EEN BOEKJE OVER EN MET RECEP-

TEN OM HET LEVEN ZUUR EN MOEILIJK TE MAKEN EN DE BOEL TE VER-

ZIEKEN. DEZE RECEPTEN WERDEN GESCHREVEN DOOR ‘SPECIALISTEN’,

DAT WIL ZEGGEN GEWONE MENSEN DIE ER VAAK JARENLANGE ERVA-

RING MEE HADDEN. BRUNO-PAUL DE ROECK: “ALS MENSEN ALLE

STAPPEN OP PAPIER KUNNEN ZETTEN HOE ZE HET DOEN OM ZICH

ONGELUKKIG TE MAKEN, DAN IS HET -MET DEZE NIEUWE BEWUST-

HEID- ONMOGELIJK OM EVEN SERIEUS EN ONNOZEL IN DEZELFDE KUI-

LEN TE VALLEN.” BESTE LEZER, WIJ KOZEN EEN RECEPT VOOR U UIT…

Recept om de pest te krijgen aan je man

Vertrekpunt: je voelt je niet zo lekker. Je zit in een bui waar-
in je alles zwart ziet en je huwelijk niet meer ziet zitten.

Recept: je begint met tegen jezelf te zeggen dat hij weer
niet merkt wat er zich bij jou afspeelt. Zeg tegen jezelf dat
je ook altijd alles zelf vragen en zeggen moet en dat hij dat
nu nooit eens uit zichzelf ziet.
Op die manier heb je zo voor mekaar dat je je flink aan hem
gaat irriteren, en al heel gauw allerlei vervelende dingen in
hem ziet. Bijvoorbeeld dat zijn haar slordig zit, dat hij
almaar in de krant zit te lezen, en dat hij zo onnozel doet.
De dingen die je zegt, hou je zo vaag, dat je hem meteen
weer kunt verwijten dat hij niet de goede reacties geeft.
Blijf je op deze manier op hem concentreren en klop dat ver-
der op. Richt je nu niet meer alleen op hoe hij op jou rea-
geert, maar zeg tegen jezelf: “Als hij zo is heb ik toch zo’n
afkeer van hem. Ik vind hem dan zo afschuwelijk. Hoe heb
ik in godsnaam met hem kunnen samenleven?” Als je daar
bent aangeland, zeg dan vooral niet: “Nou, dat is dan van-
daag zo.” Je zou dan namelijk al je verongelijktheid moeten
opgeven en geen aandacht meer krijgen. Ga je dus schuldig
voelen en doe dat door tegen jezelf te zeggen: “Hoe kun je
nu een afkeer hebben van iemand die altijd zo lief voor je
is?”
Omdat je toch in je somberheid wil blijven hangen, ga je je
nu vertwijfeld afvragen of je wel van hem houdt. Dat is ook
iets wat je liever niet hardop zegt, want daar zou hij dan wel
eens op in kunnen gaan. Daarom weer gauw terug naar je
gevoel van afkeer voor hem: “Moet je zien hoe zielig hij nou
weer gaat zitten kijken.”
Op deze manier maak je dat zijn aanwezigheid en nabijheid
ondragelijk worden voor je. Hij moet weg.

Belangrijk bij dit recept: doe vooral niets zelf. Zeg niets van
wat je denkt hardop. Vermijd vragen als: “Vrolijk me eens
op.” of “Pak me eens lekker.” Ga er van uit dat hij maar
moet uitzoeken hoe moeilijk je het hebt en wat er zich alle-
maal bij je afspeelt. 

Bruno-Paul De Roeck, Recepten om in de puree te raken, De Toorts, Haarlem, 1981.

Reacties aan bruno.deroeck@telenet.be
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Introductie

Laat ik deze beschouwing over geluk beginnen met de vast-
stelling dat de mens zo’n 70% van zijn of haar tijd in inter-
actie is met anderen. Van een hand opsteken naar de post-
bode tot een intieme kus met de allerliefste of een goed
gesprek met een vriendin, wij mensen besteden veel tijd in
interactie met elkaar. We zijn dan ook interpersoonlijke
wezens, we hebben elkaar nodig om te overleven. Maar
hebben we elkaar ook nodig voor ons geluk? Geluk dus,
bekeken vanuit een relationeel perspectief.

Een tweede vaststelling leidt me tot een focus op partnerre-
laties. Zowat 90% van de volwassenen leeft minstens gedu-
rende een periode in zijn of haar leven samen met een part-
ner. En drie kwart van de gescheiden mensen woont na drie
jaar weer samen met een nieuwe partner. Als we elkaar
nodig hebben om gelukkig te zijn, dan zijn partnerrelaties
zonder meer één van de belangrijkste relaties die er zijn.
Geluk dus, bekeken vanuit een partnerrelatieperspectief.

Relatiegeluk wordt vaak in één adem met relatieduurzaam-
heid genoemd. Toch zijn het twee totaal verschillende
begrippen. Relatiegeluk gaat over het subjectief gevoel
tevreden te zijn, zich goed te voelen. Duurzaamheid heeft te
maken met de tijd. Een partnerrelatie kan duurzaam zijn,
maar tot weinig geluk leiden. Evenzeer kan men heel geluk-
kig zijn in een partnerrelatie die niet duurzaam is. Gelukkig
bestaan er ook duurzame partnerrelaties waarin partners
zich gelukkig voelen. Belangrijk is om beide begrippen uit
elkaar te houden. Eén van de belangrijkste maatschappelij-
ke omwentelingen van de laatste decennia heeft te maken
met de prioriteit die mensen vroeger gaven aan duurzaam-
heid en nu aan geluk. Waar je vroeger een partner koos
voor het leven, kiezen mensen nu een partner die hen
gelukkig maakt. Maar geluk is vluchtig en wie iemand
gelukkig maakt als die 20 is, is daarom niet dezelfde als
degene die deze persoon gelukkig maakt als die 30 is, of 40,
of 60, of 80... Geluk heeft dus niets te maken met het over
de tijd blijven bestaan van de relatie.

Waarmee dan wel? Hiervoor introduceer ik het begrip rela-
tiekwaliteit. Een zwaar beladen begrip dat een aantal psy-
chologische theorieën omvat die de pretentie hebben geluk
en/of duurzaamheid (naargelang de theorie) te kunnen (of
althans te willen) voorspellen. Relatiekwaliteit verwijst naar

Ann Buysse

hoofddocent faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, 

Universiteit Gent 

hoofd van de onderzoeksgroep Relatie- en Gezinsstudies
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mogelijke antwoorden op de vraag ‘Hoe komt het dat
iemand (on)tevreden is in zijn of haar relatie?’. Kunnen we
geluk in partnerrelaties voorspellen? Laat ons eens kijken
wat het psychologisch onderzoek tot nog toe te zeggen
heeft. Ik doe hiervoor beroep op zowel eigen onderzoek als
internationaal onderzoek.

Het antwoord op de vraag wat geluk kan verklaren, is wat
had u gedacht, complex. Verschillende processen en mecha-
nismen spelen hierbij een rol en beïnvloeden elkaar. Enkele
van de meest belangrijke mechanismen bespreek ik in de
volgende paragrafen.

Communicatie: sleutel tot stabiliteit?

De meest voor de hand liggende kwaliteitsdimensie is
ongetwijfeld de mate waarin en de manier waarop partners
met elkaar communiceren. Communicatie -van alledaagse
babbels tot conflicten- creëert en onderhoudt de relatie en
is een manier om intimiteit te communiceren.

Over communicatie is echter reeds zoveel geschreven dat
vaak (impliciet) wordt uitgegaan van een bepaald ‘ideaalty-
pe’ koppel. Velen leven met het idee dat koppels voldoen-
de dagdagelijkse communicatie en gemeenschappelijke tijd
met elkaar moeten spenderen, moeten leren leven met
kleine dagelijkse irritaties, maar anders moeten praten over
grotere problemen in de relatie. Deze manier van samenle-
ven staat dan gelijk aan een hoge mate van betrokkenheid
en intimiteit, wat op zijn beurt leidt tot geluk en duurzaam-
heid in de relatie. 

Echter, onderzoekers die een typologie van duurzame relaties
in kaart brachten, kwamen tot andere besluiten. Het zonet
beschreven type koppel is niet het enige koppel dat een duur-
zame relatie blijkt te hebben. Verschillende types stabiele
relaties kunnen worden onderscheiden. Het gemeenschappe-
lijk kenmerk van deze types is de verhouding positieve ten
aanzien van negatieve communicatie. Onder positieve com-
municatie verstaan we dan samenwerken, compromissen
sluiten, elkaar bevestigen, onderhandelen, humor, inspraak,
samenwerken, complimenten geven... Negatieve communi-
catie omvat manipulatie, dreigen, competitie, verwijten, sar-
casme, kritiek, vijandigheid, afwijzing, negeren, aanvallen...
Wanneer binnen een koppel er minstens vijf maal meer posi-
tieve dan negatieve communicatie voorkomt, dan is de kans
op duurzaamheid groot. De manier waarop deze ratio wordt
bekomen, is veel minder van belang. Zo is er een type –het
onafhankelijke type genaamd– dat deze verhouding bereikt
door heel veel positieve gevoelens te mengen met veel
negatief affect. Dit zijn mensen die vaak passioneel met
elkaar omgaan, heel veel liefde tonen, maar ook vaak conflic-
ten aangaan en over van alles en nog wat kibbelen. Een
ander type -het vermijdende type- mengt weinig positieve
gevoelens met weinig negatieve gevoelens. Zij worden
gekenmerkt door meer interpersoonlijke afstand. Ze tonen

eerder weinig intimiteit, doen weinig dingen samen en ver-
mijden conflict, maar hun relatie is wel stabiel over de tijd.

De hoeveelheid conflicten die partners hebben, bepaalt hun
relatie niet. Sommigen maken dagelijks ruzie, anderen
maken vrijwel nooit ruzie. Op zich zegt dit niets, je moet het
steeds in verhouding zien ten aanzien van al het positieve
in de relatie. In de volgende paragraaf ga ik nog iets verder
door over conflict.

Conflict: over zagende vrouwen 
en zwijgende mannen

Conflict is inherent aan relaties. Samenleven met iemand
anders betekent automatisch dat er meningsverschillen zul-
len zijn. En –zoals we weten uit voorgaande paragraaf– is
conflict niets om bezorgd over te zijn, als het maar goed in
verhouding staat ten aanzien van de rest. Veel belangrijker
dan de frequentie waarmee conflict voorkomt, is de manier
waarop er met conflict wordt omgegaan.

Ruwweg zijn er twee manieren van omgaan met con-
flict: of men probeert het conflict uit te praten of men
probeert het conflict te vermijden. Uitpraten gaat vaak
gepaard met een open, verbale confrontatie, met kritiek
geven, het probleem omschrijven, voorstellen tot veran-
dering doen... Vermijden betekent niet ingaan op het
conflict, zich afzijdig houden of proberen ontsnappen. In
ons huidig denken geldt dat conflicten uitpraten beter
zou zijn dan ze te vermijden. Nochtans moeten we oplet-
ten met deze stelling. Op zich zijn conflictvermijding en
conflicten uitpraten twee evenwaardige strategieën.
Soms is het goed om een probleem uit te praten. Maar
soms is het ook verstandiger om iets te laten liggen. Op
zich is het dus niet altijd beter te praten. Soms is zwij-
gen goud. Wat echter wel tot een gevoel van ongelukkig
zijn leidt in relaties, is de situatie waarin één van de
partners het conflict wil uitpraten terwijl de andere
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het wil vermijden. De kans dat beide partners zich
ongelukkig en onbegrepen voelen is immers groot.
Vooral omdat beide partners elkaar versterken in hun
gedrag. Hoe meer de ene wil praten, hoe meer de ande-
re zal willen vermijden en hoe meer de ene vermijdt,
hoe meer de andere zal willen praten. Dit leidt tot een
zagen-zwijgensequens. En dat blijkt heel nefast te zijn
voor relatiegeluk.

Opvallend is dat in die zagen-zwijgensequens het vaak
vrouwen zijn die ‘zagen’ en mannen zijn die ‘zwijgen’.
Conflicten willen uitpraten blijkt een typisch ‘vrouwelijke’
strategie te zijn. Conflicten vermijden (of althans niet pra-
ten) blijkt dan weer een typisch ‘mannelijke’ strategie te
zijn. Voor dit sekseverschil zijn verschillende verklaringen
te vinden die teruggaan op fysiologische verschillen tus-
sen mannen en vrouwen of op opvoedingsverschillen. Zo
worden vrouwen langzaam kwaad en kunnen vrouwen
ook als ze al wat kwader zijn, nog steeds goed ‘praten’.
Mannen proberen te vermijden dat ze kwaad worden
want wanneer ze het worden, dan is het ineens heel erg.
Jongens worden ook al van jongs af aan meer gestimu-
leerd om iets te doen wanneer ze het lastig hebben (ga
eens buiten spelen, ga eens met je fiets rijden...), terwijl
meisjes eerder aangemoedigd worden om te praten (kom
eens hier en vertel het eens, ween maar eens goed...). Nu
ben ik geen grote voorstander van het uitvergroten van
sekseverschillen, maar vele koppels herkennen de situa-
tie waarin de vrouw zaagt en de man vermijdt en vooral
de situatie waarin het zwijgen van de man een signaal is
voor de vrouw om meer te zagen en het zagen van de
vrouw voor de man een signaal is om meer te zwijgen of
te vermijden.

Dus, op zich zijn conflicten uitpraten of conflicten vermijden
evenwaardige strategieën, maar de combinatie van die
twee strategieën in een koppel leidt tot hevige gevoelens
van ongeluk. Veel heeft te maken met het gevoel ‘niet
begrepen te worden’ door de andere. In de volgende para-
graaf gaan we hier verder op in.

Empathie: een tweesnijdend zwaard?

Een gevoel ‘niet begrepen te worden’ door de partner heeft
te maken met een gebrek aan empathie. Empathie is immers
de mogelijkheid om de onuitgesproken gedachten en gevoe-
lens van de andere in te schatten. Of nog: de wereld zien en
beleven vanuit het perspectief van de andere. Empathie ver-
onderstelt niet alleen bewustzijn, maar ook dat we kunnen
binnenkijken in het hoofd en het hart van een ander mens.
Empathie is een voorwaarde om elkaar te kunnen steunen.
Zich gesteund voelen, wordt door partners als één van de
belangrijkste aspecten van een relatie omschreven. 
Omgekeerd leidt zich niet gesteund voelen tot intense
gevoelens van ongeluk. Het is geen eenvoudige klus om te
weten wat de andere aan steun nodig heeft. Veelal wor-

den behoeften aan steun niet rechtstreeks gecommuni-
ceerd én het is niet altijd duidelijk welk soort steun
iemand nodig heeft. Steun kan instrumenteel zijn (helpen
strijken, het gras afrijden...) of emotioneel zijn (een com-
pliment geven, luisteren...). Voor elk van deze vormen is
empathie zeer belangrijk.

Eind vorige eeuw werd een onderzoeksparadigma ontwik-
keld om empathie te meten. Wanneer mensen gevraagd
worden om aan te geven hoe ‘invoelend’, ‘begrijpend’,
‘meelevend’ ze zijn, dan blijkt dat ze niet altijd een juiste
inschatting hebben in hun eigen vaardigheden. Het is ook
moeilijk om echt te weten hoe begrijpend of meelevend we
zijn. Het is niet omdat we open staan voor andere mensen,
dat we ook echt begrijpen wat er zich in die andere mensen
afspeelt. Het onderzoeksparadigma waarnaar ik hier verwijs,
is het ‘empathisch accuraatheidsparadigma’. De communi-
catie tussen twee mensen wordt op video opgenomen,
waarna hen gevraagd wordt om naar de video te kijken en
telkens aan te geven wanneer ze zich herinneren iets
gezegd of gevoeld te hebben dat ze niet hebben gezegd.
Wanneer elk van de interactiepartners een lijst gemaakt
heeft met al hun onuitgesproken gedachten en gevoelens,
kijken ze een tweede keer naar de video die nu stopt tel-
kens de andere iets dacht of voelde wat hij/zij niet gezegd
heeft. Op dat moment wordt gevraagd om in te schatten
wat de andere dacht of voelde. Deze interferenties worden
nadien door verschillende codeerders vergeleken met de
originele gedachten en gevoelens, en gecodeerd op hun
accuraatheid. Op die manier kan een percentage empathi-
sche accuraatheid berekend worden.

Op basis van dit onderzoek kunnen we een aantal interes-
sante bevindingen voor relatiegeluk rapporteren. Een zekere
mate van empathische accuraatheid blijkt wel degelijk nood-
zakelijk te zijn voor geluk in relaties. Maar, de gemiddelde
accuraatheid ligt ergens rond de 20%. Dat betekent dat part-
ners ongeveer één vijfde van elkaars onuitgesproken
gedachten en gevoelens kunnen inschatten. Het lijkt weinig,
maar misschien is het beter dan op het eerste zicht lijkt. Stel
u immers voor dat u zou leven met iemand die altijd weet
wat u denkt en voelt. Stel dat een moeder alle gedachten en
gevoelens van haar kinderen zou kunnen inschatten, en
omgekeerd. Het zou de hel zijn. Stel dat u een auto ging
kopen bij een verkoper die alles weet wat u denkt of voelt.
Stel anderzijds dat u op straat loopt en alle gedachten en
gevoelens van voorbijgangers zou kunnen inschatten. Het
zou niet leefbaar zijn. Dus, hoe belangrijk empathie ook is
voor het gevoel ‘begrepen te worden’ en dus voor geluk in
relaties, het is belangrijk om empathie te ‘doseren’.

Een onderzoek maakt dit nog meer duidelijk. De ontwerper
van het empathisch accuraatheidsparadigma, professor
William Ickes, liet koppels naar het laboratorium komen voor
een experiment. Hij liet de man midden in een ruimte zitten
en de vrouw achteraan de ruimte. Hij vertelde de man dat hij
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zes foto’s van mooie vrouwen zou te zien krijgen en dat hij
er één uit mocht kiezen waarmee hij die avond uit mocht
gaan. Hij moest wel luidop zeggen waarom hij welke vrouw
verkoos (en dat terwijl zijn vrouw in dezelfde ruimte zat). In
dit experiment probeerde Ickes de relatie onder druk te zet-
ten. Hij filmde de man terwijl hij zijn relaas deed over het
beslissingsproces met welke vrouw hij zou uitgaan en liet
hem nadien de video zien om zijn onuitgesproken gedach-
ten en gevoelens weer te geven. De vrouw werd gevraagd 

inferenties te maken van deze onuitgesproken gedachten en
gevoelens. Wat bleek? Hoe gelukkiger de vrouw was met haar
man (zoals ze aangaf voor het experiment startte, toen ze zich
nog van geen kwaad bewust was), hoe lager haar empathi-
sche accuraatheid. Met andere woorden, hoe liever ze haar
man zag, hoe meer ze geneigd was om niet te weten wat hij
dacht en voelde in deze voor de relatie bedreigende situatie.
Een mooi voorbeeld om te illustreren hoe belangrijk het is
empathie te doseren in een relatie. In vele situaties is het
belangrijk dat partners elkaar begrijpen, in andere situaties
(met name in bedreigende situaties) is het beter om een oogje
toe te knijpen vanuit het idee ‘als ik gelukkig wil zijn met jou,
dan weet ik nu beter niet wat er zich afspeelt in je hart en je
hoofd’. Empathie is dus wel degelijk een tweesnijdend zwaard.

Het onderzoek naar empathie leert ons nog iets. De accuraat-
heid is –zo schreef ik al– gemiddeld eerder laag, zo rond de
20%. Maar wellicht is de echte accuraatheid ondergeschikt
aan de perceptie die mensen hebben ‘dat ze elkaar wel
begrijpen’. Uit onderzoek blijkt dat de empathische accuraat-
heid de eerste twee jaar van een relatie langzaam stijgt.
Partners zijn in die periode van hun relatie zeer geïnteres-
seerd in elkaar en willen weten wat er zich afspeelt in de
andere. Na twee jaar daalt de empathische accuraatheid,
maar daarmee niet het geluk. Na twee jaar lijken partners te
denken dat ze weten wat er zich afspeelt in het hart en het

hoofd van de andere en doen ze minder moeite om het echt
te weten te komen. Die perceptie dat ze het weten, is dan
even belangrijk dan de echte accuraatheid. Dat perceptie
belangrijk is, is het onderwerp van de volgende paragraaf.

Liefde is niet blind, maar vooruitziend

Onze perceptie is een vertekening van ‘de realiteit’. Het is
bekend dat verliefde stellen de wereld door een roze bril bekij-
ken. Ze zien de ander niet zoals die ‘werkelijk’ is, ze zijn eer-
der gefocust op de positieve aspecten. Dit is wat men in de
volksmond ‘liefde is blind’ noemt. Nu blijkt deze perceptie een
zeer functioneel mechanisme te zijn. Mochten partners op
voorhand alle negatieve kantjes van hun partner kennen,
velen zouden nooit aan een relatie beginnen. De roze bril is
noodzakelijk willen partners een relatie starten én onderhou-
den. Liefde is dus niet blind, maar vooruitziend. Want hoewel
de roze bril wat van zijn felroze glans verliest, het blijft een
roze bril waardoor gelukkige partners kijken. Ook na vele jaren
vinden gelukkige partners hun partner nog altijd beter dan de
gemiddelde andere man of vrouw. Er blijft dus zoiets bestaan
als een positieve vertekening van de werkelijkheid. En dat is
goed voor de relatie en voor het relatiegeluk.

Veel heeft te maken met waaraan positieve en negatieve
gebeurtenissen in de relatie worden toegeschreven. Gelukkige
partners zullen positieve gebeurtenissen toeschrijven aan iets
intern in de partner (de partner brengt bijvoorbeeld een
geschenk mee en men denkt ‘wat heb ik toch een lieve part-
ner’) en negatieve gebeurtenissen aan iets extern aan de part-
ner (de partner komt bijvoorbeeld niet opdagen op een
afspraak en men denkt ‘zijn baas zal hem doen overwerken
hebben’ of ‘haar moeder zal haar nodig gehad hebben’).
Omgekeerd gaan ongelukkige partners positieve gebeurtenis-
sen toeschrijven aan externe oorzaken (in het geval van het
geschenk denkt men dan ‘men zal gezegd hebben breng eens
iets mee, dat werkt altijd’) en negatieve gebeurtenissen aan
interne oorzaken (wanneer de partner niet komt opdagen
denkt men ‘hij/zij is mij vergeten’). Een roze bril is dus zonder-
meer belangrijk voor relatiegeluk.

Conclusie

In het voorgaande heb ik geprobeerd een overzicht te geven
van de voorspellers van relatiegeluk en duurzaamheid.
Indicaties voor duurzaamheid omvatten: minstens vijf maal
meer positieve dan negatieve communicatie hebben en voor-
namelijk de positieve dingen in elkaar zien en deze toeschrij-
ven aan interne oorzaken. Indicaties voor relatiegeluk zijn het
niet polariseren in een sequens van één zagende en één zwij-
gende partner bij conflicten, meer positieve dan negatieve
aspecten van elkaar zien, zich gesteund voelen door elkaar en
empathie weten te doseren zodat men wel empathisch is in
dagdagelijkse situaties maar elkaar niet kwetst wanneer de
relatie onder druk staat. Tot hier het antwoord van het onder-
zoek op de vraag naar wat relatiegeluk is...



Vraag BERNARD DEWULF

De krant vraagt zich af: hoe maak ik mijn kind gelukkig? Een vraag naar geluk ver-

bloemt het verlangen naar een toverspreuk. Dagelijks verschijnen er toverboeken en

de wereld is vol smachtende leerlingen. Gelukswichelaars worden liegende rijk.

Een Engelse magiër, verkleed als gedragswetenschapper, laat weten wat hij wil tove-

ren: "een kind dat sociaal vaardig en niet angstig is, zelfvertrouwen en optimisme op

overschot heeft, speels en niet materialistisch is." Dit, dus, is een gelukkig kind. De

formule is eenvoudig: wees het type 'gezag- en liefhebbende ouder' en simsalabim. 

Gelukkig loopt het anders.

Dagelijks schieten ze op in het huis. En daarbuiten. Binnen mijn aandacht en daarbui-

ten. Ze klimmen, ze hangen en ze ontsnappen aan mij. 's Ochtends heb ik ze in han-

den, 's middags zijn ze al op de vlucht. Dat is de bedoeling: dat ze ooit voortvluchtig

zijn. In mijn verrekijker.

Volgens sommigen zijn ze een antwoord. Op een oeroude behoefte. Meestal echter lopen

ze hier rond als levensgrote vragen. Het probleem: ze hebben zichzelf niet gesteld. Iemand

anders heeft hun vraag opgeworpen, nu is de kwestie: wie moet ze beantwoorden? 

Anders gezegd, dagelijks moet ik het afleren, mij af te vragen: hoe maak ik ze geluk-

kig? Net als een baard, en even betekenisloos, keert die vraag terug. Ik weet niet

waarvandaan. Men zou de vraag, net als een baard, elke ochtend moeten kunnen

wegscheren. Geluksvrij door de dag gaan. Rustige dagen zouden dat zijn. 

Soms als ik ze zie zitten, kijken, spelen, kortom met al hun wonderlijke tekenen van

leven, trek ik ze al eens op mijn schoot en luister aan hun huid. Dan zou ik daar iets

willen horen, het geluid van hun geluk. Iets van een melodie, die ik zou kunnen mee-

zingen. Soms neuriën wij dan, gewoon samen, op goed geluk.

Dit stukje verscheen eerder als column in De Morgen.

O, ik weet het niet

o, ik weet het niet,

maar besta, wees mooi.

zeg: kijk, een vogel 

en leer me de vogel zien 

zeg: het leven is een brood 

om in te bijten en de appels zien rood 

van plezier, en nog, en nog, zeg iets.

leer me huilen, en als ik huil 

leer me zeggen: het is niets.

HERMAN DE CONINCK, 

De Lening Liefde, 1969, De Arbeiderspers
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Laat ons maar meteen met de deur in huis vallen: 
hoe zou u geluk omschrijven? 

Als we het over geluk willen hebben, is dat misschien eerder
de laatste vraag. Als we er een tijdje mee bezig zijn
geweest, kunnen we misschien op basis daarvan een
omschrijving van geluk proberen formuleren. Een definitie
geven voor geluk, dat is al vaak geprobeerd. Daar waag ik
mij niet aan. Duizenden jaren al zijn mensen bezig met
nadenken over gelukkig zijn. Het is een hot item. En wat is
dat dan? Ik zou het niet weten. En toch is het goed om er
mee bezig te zijn, merk ik ook. Want het roept dan toch veel
gedachten en gevoelens op. Zo kom ik tot een herdefiniëring
van dingen, zonder bij een definitie van geluk te komen. Het
helpt mij om scherper te stellen waarmee ik bezig ben. 

Waar u mee bezig bent? Bedoelt u dan met therapeutisch werk?

De mens in de wereld. En dat gaat verder dan therapeutisch
werk. Dat begint met mijn eigen leven, mijn naaste omge-
ving. Ik ben door mijn werk erg gericht op datgene wat een
mens een voldoende goed gevoel geeft. Het gevoel van ‘ik
kan daar mee voort’. In de volksmond spreekt men over
gelukkig en ongelukkig zijn, maar wat is er daarvóór? Wat is
er daarvoor aan ervaringen, aan gevoelens, aan relaties,
waardoor mensen zeggen: “Ik ben wel of niet gelukkig?” Ik
denk dat het belangrijk is te kijken naar het concrete. Geluk,
dat is zoiets abstract. En toch verzamelt het veel. En als er vol-
doende daarvan is, zegt een mens: “Wel, ik ben gelukkig.” In
mijn ervaring ben je beter niet bezig met gelukkig wórden op
zich. Het lijkt me zinvoller te blijven zoeken naar wat bij je
past om dan van daaruit je leven te organiseren, in dialoog
met belangrijke anderen en afgestemd op het geheel. 

Voldoende van?

Voldoende van vanalles. Waar heeft het mee te maken als
mensen zeggen: “Ik ben gelukkig of ongelukkig?” Toen ik
daar over nadacht, kwamen, tot mijn eigen grote verbazing,
twee belangrijke dingen naar voor. Ten eerste vermoed ik
dat niemand zegt: “Ik ben gelukkig”, als die zich geïsoleerd
voelt. Het heeft dus altijd te maken met ingebed zijn, met
in gemeenschap zijn, met verbinding voelen, met anderen,
met het grotere geheel. Dat hoort er op één of andere
manier altijd bij. Ik heb nog nooit iemand die zeer eenzaam
is, horen zeggen: “Ik ben gelukkig.” Hij zegt dan: “Ik maak

De moed 
om gelukkig te zijn

WAT HEEFT GELUK MET MOED TE MAKEN? IS GELUK NOG IETS

ANDERS DAN TEVREDENHEID? WAT STAAT GELUK IN DE WEG?

EN WAT WIJST RICHTING GELUK? WE HADDEN HIEROVER EEN

GESPREK MET RIANE MALFAIT. RIANE IS GESTALTTHERAPEUTE

EN ZE IS ALS TRAINER VERBONDEN AAN HET INSTITUUT VOOR

COMMUNICATIE IN KORTRIJK.

Doreen Coeckelbergh

moreel consulent CMD Ronse

Ann Michiels

moreel consulent CMD Aalst

RIANE MALFAIT
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er het beste van”, “Ik doe mijn best.” Maar dat gevoel waar
wij het over hebben, krijg je dan niet. Dat betekent niet dat
je dan geen moment content kan zijn (als in “Ik ben content
dat ik dat gedaan heb.”). Maar dat is nog iets anders dan
een diep gevoel van vredigheid met ‘dat het is zoals het is’. 
Uiteindelijk gaat het over: hoe ben ik in relatie? Hoe ga ik om
met de dingen? Hoe zit ik in mekaar? En dan kom ik bij het
tweede. Ik denk dat het om te kunnen zeggen “Ik ben geluk-
kig.” nodig is om je als persoon aangesproken te voelen in
dat wezenlijke dat van jou is. Men noemt dat ook wel eens
‘het kind in ons’. Zelf spreek ik graag van aangesproken wor-
den op ‘zielsniveau’. ‘Ziel’ staat dan voor dat eigene waar
mijn energie zit, mijn creativiteit, mijn speelsheid, mijn
kwetsbaarheid. Als ik daarin aangesproken, gezien en aan-
vaard word, en ook graag gezien word, dan ben ik, denk ik,
een gelukkig mens, ook al valt de wereld in mekaar. 
Ik denk daarbij ook aan de drie gedaanteverwisselingen van
de geest, die Nietzsche in Zarathoestra beschrijft. Daar ligt
een sleutel tot het gevoel dat je gelukkig bent. Je hebt het
kind, het oorspronkelijke kind dat nog onbeïnvloed is. Bij de
eerste gedaanteverwisseling wordt hij kameel, dat wil zeg-
gen: beladen door het leven, verdwaald in de woestijn.
Eenzaam en geïsoleerd, moe en beladen, strompelt hij door
de woestijn. Ik denk dat ieder mens zo’n fase doormaakt in
zijn leven. Bij de tweede gedaanteverwisseling wordt de
kameel leeuw. Hij moet dus zijn ‘brul’, zijn daadkracht, zijn
agressiviteit aanspreken om dingen te verwezenlijken, om
de schubben af te gooien, de draak te bevechten. Dat is ook
terug te vinden in sprookjes. Bij de laatste gedaanteverwis-
seling wordt de leeuw weer tot kind, maar een ander kind
dan aan het begin. Als iemand het gevoel heeft “Ik ben dat
ander kind, ik heb er contact mee en het is de grond van
waaruit ik in relatie ben”, dan vermoed ik dat die mens kan
zeggen: “Ik ben gelukkig.”

Dat is natuurlijk een proces dat voortdurend in beweging is.
Telkens opnieuw moeten we die cyclus door. Wanneer je
een negatieve ervaring hebt of er is oorlog of iemand sterft,
begint alles weer van vooraf aan. Geluk is niet iets wat je
verwerft en dat er dan is. Het is iets waar je voortdurend
moet in investeren. En hoe moeilijker en ellendiger de
wereld is, hoe harder werken dit is. Ik denk ook dat we
meer op zoek moeten gaan naar het creëren van momenten
van geluk in plaats van gefocust te zijn op ‘ik wil gelukkig
zijn’. Hoe kan ik vandaag een moment van geluk creëren?
Met wie? En van waaruit? Passend bij wie ik ben. 

Dus geluk is voor u iets wat je kan maken?

Ik denk het wel, maar in relatie, altijd in relatie met iets of
iemand. Iemand die zich niet gedragen weet door het geheel,
of door elementen van dat geheel, kan zich niet gelukkig voe-
len; die heeft geen grond onder de voeten. In onze individu-
alistische, materialistische maatschappij zie ik veel mensen
proberen om gelukkig te worden door zoveel mogelijk per-
soonlijke behoeften in te vullen, zonder er rekening mee te
houden of de anderen, de wereld, er beter van worden. Dit
maakt een mens niet gelukkig in de zin die ik bedoel. Het zijn
illusies van geluk die leiden naar verslavingen.

U zei laatst dat vrijer en gelukkiger worden een drijfveer
is voor u om met therapie bezig te zijn. Want zolang er
met onaffe dingen niets gebeurt…

…is je vermogen om gelukkig te zijn verstoord, in ieder
geval. Ik heb toen gezegd dat het is alsof je met een molen-
steen om je nek naar de kermis wil gaan. En dat gaat niet.
Je kunt het, maar het is heel vermoeiend. En als je zo ver-
moeid geraakt van iets, word je er niet vrolijk van. De eer-
ste keer zal dat misschien nog meevallen, je hebt nog alle
energie, maar de volgende keer… Die steen wordt alsmaar
zwaarder en dan zie je je vrolijkheid wel zakken. Daarom
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dat mensen die ouder worden gemakkelijker ongelukkig
zijn, omdat ze onverwerkte geschiedenis meeslepen. Een
geschiedenis die alsmaar zwaarder weegt, want er komen
steeds nieuwe dingen bij en zolang je geen manier vindt
om daarmee om te gaan en je te ontketenen eigenlijk,
wordt je leven een karwei. Pijnlijke ervaringen die verdron-
gen worden, zijn dus letterlijk een blok aan het been en
staan geluk in de weg.

Maar als je ouder wordt, begint ook het aanvaardingsproces
mee te spelen. Dan ga je gaandeweg beperkingen leren
zien en aanvaarden, omdat je gericht bent op doodgaan. En
je wil zoveel niet meer en je hebt minder nodig om content
te zijn. Uiteindelijk ben je content als je met zijn twee naast
de brandende kachel zit en je warm hebt en eten hebt. 
Wat je een gelukkig gevoel geeft, verschilt naargelang de
leeftijdsfase waar je in zit. Wanneer je dertig bent en je hebt
nog je plek te vinden in de wereld, ben je niet gelukkig als
je naast de kachel zit te breien. 

Heeft de invulling van geluk ook te maken met mogelijk-
heden?

Er is een oude simpele uitspraak die zegt: ‘De moed hebben
om te veranderen wat te veranderen is, de kracht om te aan-
vaarden wat niet te veranderen is en de wijsheid hebben
om het verschil te kennen tussen beide.’ -dat is de sleutel

tot geluk,  zo simpel is het. Maar er zijn veel obstakels! Geluk
vraagt veel moed. Dat is geen definitie, maar toch een
belangrijk uitgangspunt. Het vraagt zeer veel moed om je
leven te richten naar zoveel mogelijk geluk ervaren. ‘Het
Geluk’ bestaat niet volgens mij. Maar geluk ervaren bestaat,
het is een ervaring. Het is niet iets wat je kunt creëren en dat
er dan is. Het is telkens opnieuw kijken: ‘En nu?’
Wat is er nu dat mij droef en kwaad en angstig maakt? Wat
is er nu dat mij blij en vrij en creatief en speels maakt? En dat
is dan gelukkig zijn. En het andere is ongelukkig zijn. Maar
als iemand zegt: “Ik ben ongelukkig”, dan is de ene mis-
schien droef, de andere misschien bang en een andere mis-
schien eenzaam. En met geluk is dat ook zo. Als iemand zegt:
“Ik ben gelukkig”, waar heeft dat dan mee te maken? Met
iets wat bij hém past, maar dat geldt dan nog niet voor
iedereen.

Soms zie je mensen die keer op keer in hun eigen onge-
luk lijken te lopen. Ze doen dingen die regelrecht tegen
hun eigen geluk lijken in te gaan. Een klassiek voorbeeld
is de vrouw die telkens weer bij de ‘foute’ (gewelddadi-
ge, alcoholverslaafde…) man terecht komt.

Ik versta wat je bedoelt, maar voor mij bestaat dat eigenlijk
niet: iemand die in z’n eigen ongeluk loopt. Ik geloof in de
natuurlijke wetmatigheid dat iets in de mens gericht is op ont-
wikkeling, op creëren, op zich realiseren in de wereld. In zeke-
re zin zijn we dus van nature gericht op gelukkiger worden. 
Je kunt wel iemand zien die, op weg naar gelukkiger wor-
den, opnieuw en opnieuw en opnieuw zijn oude ding her-
haalt, omdat hij nog niet in de mogelijkheid is om het
anders te doen. En dus moet je opnieuw en opnieuw in
hetzelfde komen, om hopelijk dan op een punt te komen
dat je ofwel inziet wat je aan het doen bent of hulp vraagt
ofwel het beu bent, waardoor er verandering kan komen.
Dus eigenlijk ben je op dat moment niet in je ongeluk aan
het lopen, maar ben je met een omweg richting geluk aan
het lopen. Zo kijk ik daarnaar. En sommige mensen moe-
ten dat tien, twintig keer doen. Soms komen die mensen
nooit in een omgeving die voldoende ondersteunend,
inzicht gevend, uitnodigend en veilig is om het anders te
doen. En dan zijn ze gedoemd om hetzelfde te blijven
doen. Ze lopen dus niet in hun ongeluk. Ze zijn ongelukkig
en lopen daarin vast.

En je hebt ervaring nodig. Ouders zeggen dat veel over
hun kinderen: “Wat we ook zeggen, ze lopen altijd in
hun eigen ongeluk.” Maar dat is ook nodig. Eigenlijk is
dat geen ongeluk. Het is ervaring opdoen. En je mag dui-
zend keer zeggen aan een kind: “Kom daar niet aan, het
is warm.” Je kunt beter hun vingertje er tegen houden,
dat ze het voelen. Je moet er wel voor zorgen dat ze er
niet met heel hun gat tegen staan. Laat ze van een klein
trapje struikelen, als ze een grote trap zien, zullen ze er
niet op kruipen. Dus dat is geen ongeluk. Het is ervaring
opdoen die handvaten geeft om met de wereld om te



gaan, waardoor je uiteindelijk handvaten hebt om geluk
te creëren in je leven. 
Ik vraag me ook af: wat is ongeluk? Als iemand heel ver-
drietig is, zegt die: “Ik ben ongelukkig.” Als ik veertien
dagen niet gehuild hebt, zeg ik: “Oei er is iets mis met
mij, ik ben precies niet meer content, ik mis mijn ver-
driet.” Je kunt je in het diepste van je verdriet zeer
gelukkig voelen. Omdat je zo dicht bij jezelf bent, het
gedeeld en mee gedragen wordt en niet meer zo vast 

zit. Dan zeg ik: “Dankuwel voor mijn diep verdriet.”
Maar we zijn niet meer gewoon om dit te zien als een
bron van geluk. Jammer genoeg, want dat zet veel men-
sen vast in een depressie, in isolement, in medicatie. Als
je in je diepste verdriet ergens kan aankomen, dan ben
je toch een gelukkig mens. De lucht klaart op en alles
wordt lichter.

Ik vrees dat tegenwoordig mensen verloren lopen in hun
manier van geluk zoeken en dat is zeer spijtig. Ik zou bijna
zeggen: “Dat is in hun ongeluk lopen.” Op manieren probe-
ren geluk te creëren, waarvan je op voorhand weet: ‘Maar
jongens, zo werkt het niet’. En dat zie ik toch in onze maat-
schappij erger en erger worden. Met uiteraard dan een
tegenbeweging met hernieuwde aandacht voor spirituali-
teit. Sommige mensen zeggen: “Ik ben gelukkig”, terwijl ze

eigenlijk niet gelukkig zijn. En hoe materialistischer we wor-
den, hoe erger dit wordt. Geluk wordt dan bijna gelijkge-
steld met ‘content zijn op dit moment’, ‘iets doen wat leuk
is’. Ik zie nochtans veel mensen op vakantie die zeer onge-
lukkig zijn. Maar als je vraagt: “Hoe is het?”, zeggen ze: “O,
ik ben zeer gelukkig, want ik ben op vakantie geweest.” Ze
zijn niet gelukkig, in de zin dat ze geluk ervaren, ze zijn
bezig met iets te doen, waardoor ze zich niet moeten onge-
lukkig voelen. Ze leiden zich af, zoeken afleiding. En als ze
afgeleid zijn van wat zwaar, pijnlijk, verdrietig, angstig en
moeilijk is, zeggen ze “Ik ben gelukkig.” Dat is niet waar. Ze
zeggen gewoon: op dit moment heb ik geen contact met
heel mijn puinhoop. Daar ben ik goed in geworden, om dit
te vermijden. Maar dat maakt een mens nog niet gelukkig,
dat is die molensteen. Gaandeweg wordt die zwaarder en
zwaarder.

Geluk wordt vaak voorgesteld als iets maakbaars, iets wat
je kan kopen.

Zoals ik al zei, denk ik dat je geluk moet creëren. En het gaat
daarbij over andere basiswaarden dan degene die er dik-
wijls aan gekoppeld worden. 
We moeten ook stoppen met denken dat we volmaakt
gelukkig kunnen zijn. Zo is het leven niet. Je hebt dag en
nacht en vier seizoenen, dat is tamelijk simpel, je moet ze
allemaal hebben, anders heb je geen leven. Ik las in een
boek een zin die me trof. Ik was toen nog jonger, ik werd er
eerst kwaad van. Er stond: “We zijn niet in dit leven om
gelukkig te zijn.” Wat een stomme uitspraak! Maar ik las dan
verder na de golf van verontwaardiging en er stond: “We
zijn niet in dit leven om gelukkig te zijn. We zijn in dit leven
om onze ziel te bevrijden en daarin momenten van geluk te
ervaren.” Zoveel jaar later ken ik hem nog altijd; ik vind dat
een mooie zin. 
Dat is iets wat mij altijd bijgebleven is en wat me ook bij die
uitspraak brengt ‘veranderen wat ik kan veranderen, aan-
vaarden wat ik niet kan veranderen’ en vooral bezig zijn met
wijzer worden en vaardiger om het verschil te ervaren. Wat
is er wanneer nodig en mogelijk? Daarop gericht zijn en dat
dan ook doen. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Want iets
aanvaarden, dat is een rouwproces, dat is inbinden en daar
je vrijheid in vinden, dat is niet simpel. Maar als dat lukt,
ben je een gelukkig mens, wanneer je uit de strijd komt van
het anders willen. Soms wil ik de hele wereld veranderen.
Maar ik ben te klein en te beperkt en te onbelangrijk opdat
ik er iets zou kunnen aan doen. Vraag is wat ik dan wel kan
doen, binnen mijn mogelijkheden, iets kleins. En dan vind ik
weer iets en dan doe ik dat en dat helpt dan. Dan ben ik een
gelukkig mens. En dan wordt het weer verstoord, zoals bij
iedereen, en zo gaat dat voort en voort.

Ik vermoed dat geluk voor mij eerder een wegwijzer is dan
iets wat je kan bereiken. Een wegwijzer omdat het je keu-
zes doet maken in een bepaalde richting en niet in een
andere. Dus het is zo’n bordje richting geluk, zou je kunnen
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zeggen, als beeld, maar je weet dat je nooit in het land
Geluk zal aankomen. Maar omdat ik altijd zoek naar dat
bordje, zeg ik: “Ja, het is die richting die ik uit wil, het is niet
een andere.” En dat onderweg zijn dat is zen, dat onderweg
zijn op dat pad maakt, denk ik ook wel, dat je een gelukkig
mens bent. Wat doe ik? Hoe doe ik het? Past het bij mij? Hoe
dient het het geheel? Maar zonder met grote dingen te
moeten bezig zijn.

Denkt u dat iedereen een gelijk vermogen heeft om geluk
te ervaren? 

Ik weet dat niet. Ik ben geneigd om te stellen: iedereen die
zich begrepen, aanvaard en graag gezien voelt in dat ‘oor-
spronkelijke kind’, en de kans krijgt om op die manier in het
leven en in relatie te zijn, en daarin ondersteund wordt, is
denk ik gelukkig. En dat heeft dan, volgens mij, niet veel te
maken met genen of intelligentie.

Geluk heeft voor mij ook te maken met kiezen. Ik ben gebo-
ren en ik ga sterven en daartussen wil ik het goed doen. Dat
is een keuze. Dus gelukkig zijn vraagt veel verantwoordelijk-
heid. En niet iedereen heeft natuurlijk dezelfde intellectue-
le vermogens om verantwoordelijk in het leven te staan.
Sommige mensen kunnen gemakkelijker zelf die zeer
bewuste keuze maken en daar verantwoordelijkheid voor

nemen. Anderen hebben wat meer ondersteuning van bui-
tenaf nodig. Dit impliceert ook dat leiders een belangrijke
modelfunctie hebben, ook in het creëren van geluk.
Sommige mensen hebben minder mogelijkheden, maar
volgen, imiteren, sluiten aan bij anderen.
Je bent ook maar gelukkig als je doet wat bij je past. Soms
denk ik ‘was ik maar iemand die minder verantwoordelijk-
heidszin had’, maar ik heb ze, dus als ik niet verantwoorde-
lijk omga met de dingen, ben ik een zeer ongelukkig mens.
En een mentaal gehandicapte mens is zeer gelukkig als hij
geen honger en een vers bedje heeft, en mensen rond hem
die zorgzaam en liefdevol met hem omgaan. 

Niet iedereen wordt als kameel even hard overladen.
Gelooft u erin dat iedereen even veel kans tot geluk
heeft?

Neen. Maar dat ligt dan niet aan de persoon, maar aan het
geheel waarin hij zit. Dat is wat ik allereerst zei: het inge-
bed zijn, in gemeenschap zijn. Als die gemeenschap waar
iemand in zit heel destructief is, dan wordt het veel moeilij-
ker. En dan heb je heel goede leiders nodig. Want sommige
mensen zijn meer afhankelijk van hoe anderen zich gedra-
gen, omdat ze persoonlijk minder intellectuele mogelijkhe-
den hebben of minder in posities zitten die invloed hebben,
en voor die mensen is het moeilijker. Anderzijds kan ik mij
voorstellen dat er mensen in ontwikkelingslanden, oorlogs-
landen ook soms zo gedwongen worden om bij de essentie
van het leven te zijn, dat ze zich met momenten gelukkig
voelen met elkaar en ze toch nog kunnen lachen. Maar toch,
hoe lastiger de buitenwereld, het geheel, functioneert, hoe
beperkender en vernietigender, hoe meer moed er nodig is
en hoe moeilijker het is om een moment van geluk te creëren.
En ik vermoed dat het soms niet meer mogelijk is en dan
worden mensen ziek of ze plegen zelfmoord. 

We verwachten dikwijls dat mensen hetzelfde zijn. Ze moe-
ten allemaal op 2,5 naar school, op 7 jaar naar het eerste
studiejaar, op 12 naar de humaniora, ze moeten liefst van al
een diploma hebben en kunnen gaan werken, en dat doen
tot ze 65 zijn en ondertussen trouwen en kindjes hebben.
Maar niet iedereen zit zo in mekaar. Ik denk dat er veel
mensen ongelukkig zijn omdat ze niet in het verschil kun-
nen staan, omdat het dan moeilijker is om te overleven in
onze maatschappij. Misschien hebben we wel een zoge-
naamde luie nodig, die het rustpunt is binnen de gemeen-
schap, waar mensen een keer kunnen bij gaan zitten om stil
te vallen en te bezinnen. Die mens zou toch volmaakt geluk-
kig kunnen zijn als hij onder een boom kan zitten en er af
en toe iemand bij hem komt zitten en dat dat een goede
deal is voor alle twee. Dat is een beetje een extreem voor-
beeld. Maar we zouden er toch allemaal deugd van hebben,
denk ik soms als onze mongooltjes gewoon in het dorp
rondlopen. Wat een vrolijke energie brengen die toch, als ze
ongestoord daar mogen rondlopen. Ze hebben geen kwaad
in zich en iedereen wordt er toch vrolijker van. 



Niet gemakkelijk om in een maatschappij vol verwachtin-
gen je kind de vrijheid te geven om ‘de luiaard op het
dorpsplein’ te worden…

Dat is uiteraard de moeilijkheid. We moeten voortdurend
schipperen en afstemmen om een zo goed mogelijke con-
sensus te vinden tussen wat we van nature zijn en de moge-
lijkheden, ontwikkelingen en beperkingen van de omgeving,
de maatschappij... Want het is voor kinderen even belangrijk
om hun plaats in de wereld te vinden als om zichzelf te zijn.
Daar gaat dus de utopie. Vandaar dat ik benadruk dat het een
wegwijzer is, een leidraad die mijn keuzes mee bepaalt.
En mijn verwachtingen? Die zijn al lang bijgeschaafd, in
beide richtingen. Maar als de ouder het kind blijft zien en
erkennen, ook in zijn verdriet omdat het zich moet aanpas-
sen, dan is dat een gelukkig kind, vermoed ik.

Maar we missen heel erg gemeenschap waarin er aanvaar-
ding is van ieders zijn. Ik denk dat dat de grootste bron van
geluk zou zijn. Stel dat er iemand eerder een droevige grond
van bestaan heeft (zelfs van geboorte of vanuit genen of
weet ik veel) als die mens mag huilen wanneer hij verdrie-
tig is, die ontroert toch de wereld? De anderen die het er
moeilijker mee hebben, kunnen dan meehuilen. Fantastisch
toch? Daar ligt voor mij niet de moeilijkheid. Moeilijk is wel
dat we in een maatschappij leven waarin we zoveel moge-
lijk hetzelfde moeten zijn en waarin de verscheidenheid te
beperkt is. Er wordt alleen een verscheidenheid in functie
toegestaan. Je mag boekhouder of verpleger zijn... zolang je
maar binnen de lijst van functies past. 

Gemeenschap is naar mijn mening zeer belangrijk. Als we
meer en meer écht in gemeenschap zouden leven, denk ik
dat wij therapeuten maar half zoveel klanten zouden heb-
ben. Maar ja, we zijn niet echt op gemeenschap gericht. Er
worden veel projecten gedaan en er is verenigingsleven,
maar dat is nog geen gemeenschap. Ik kan mij voorstellen
dat veel mensen in het verenigingsleven zoals wij dat van-
daag kennen, afleiding vinden zonder er door gevoed te
zijn. Het gaat nog veel te weinig over gemeenschappelijk
delen, zijn bij wat er is, samen en bij elkaar in de werkelijk-
heid zijn, je ingebed voelen. En dus wordt dat verenigings-
leven eerder afleiding en tijdverdrijf, een vlucht van het iso-
lement en de verveling. Daar worden we niet echt vrolijk
van. In alternatieve kringen worden mensen al iets meer op
een andere manier samengebracht. Daar komen mensen
die bewuster bezig zijn of die in therapie zijn bijeen.
Bijvoorbeeld in alternatieve danscursussen. Maar het is veel
te weinig: het gaat om the happy few. 

Ik had het daarnet over hoe je omgaat met de dingen, wat
je doet en hoe je het doet, dat dat belangrijk is. Soms heb ik
de fantasie dat ik een boek zou schrijven met als titel Anders
kijken naar hetzelfde. Want meestal kijken we gewoon ver-
keerd, waardoor we verkeerde standpunten innemen. Een
andere mogelijke titel zou zijn De dingen zijn niet altijd wat

ze lijken. Kijk een keer anders naar de dingen, vanuit een
ander gevoelspunt, vanuit een ander gezichtspunt, vanuit
een ander referentiekader. Mensen zijn zo eng. Onze referen-
tiekaders en manier van kijken verengen het leven. Een
leven dat verengt, dat staat haaks op gelukkig worden. Zo’n
geluksgevoel heeft juist verbreding nodig. Als ik hier in de
therapiekamer mensen help om anders te kijken naar het-
zelfde, dan zie ik direct al hun wereld wat opklaren.

We zitten met zo’n strakke, verengende normen. Je zou van
minder down zijn. Dus soms helpt alleen al anders kijken,
bijvoorbeeld om je minder te ergeren. Je kunt niet zeggen:
“Je moet je daar niet aan ergeren.” Dat gaat niet hé, als je
je ergert, dan erger je je. Je kunt wel zeggen: “Oké, je ergert
je. Waaraan erger je je? Ah ja. En als je nu een keer op die
manier er naar kijkt en op die manier…” En dan hoor ik
soms aan het eind van een sessie zeggen: “Ah, maar nu
erger ik me eigenlijk niet meer. Ik beleef dat nu precies
anders, het heeft betekenis gekregen.” Geluk en geluk creëren
heeft veel te maken met anders kijken en de dingen bete-
kenis geven. Misschien is dat een derde belangrijke eigen-
schap die nodig is om geluk te ervaren.

Ik heb mogelijkheden meegekregen. Wat doe ik daar mee?
En ik heb ook beperkingen meegekregen en daar heb ik het
nu mee te doen. Moest iedereen er op die manier naar kij-
ken, denk ik, is er een gezonde verscheidenheid aan men-
sen. En als iedereen zijn vorm mag hebben en zijn beteke-
nis in het geheel, dan zijn we met z’n allen gelukkig. Maar
ja, dat is een utopie. 

Het is wel een wegwijzer. De keuzes die ik maak volgen die
wegwijzer. Iedere keer dat ik dan een stukje gerealiseerd
krijg, ben ik gelukkig. En als het mij niet lukt, ben ik niet
ongelukkig, want ik heb het geprobeerd. Maar als ik de
moed niet heb om iets te proberen, dan ben ik ongelukkig.
En ik blijf ongelukkig tot ik de moed verzameld heb en een
vorm gevonden heb om verder op weg te gaan. Soms duurt
dit korter, soms langer. Ik ben ook maar een mens en ik ver-
moed dat niet alleen ik zo in mekaar zit maar dat deze wet-
matigheden voor iedereen gelden. 

Om te eindigen: hoe zou je geluk nu omschrijven?

Ik denk dat ik het niet kan. (lange stilte) Nee, ik kan het
niet. Je begint er nog maar aan te denken en het is al niet
juist. Iedere definitie van geluk wordt zo abstract, terwijl
het juist om het concrete gaat. Ik zou eerder geneigd zijn
om een andere vraag te stellen: hoe vinden we de moed
om de weg naar het geluk te vinden? Zoiets… Hoe kan je
mensen helpen om die moed terug te vinden? Want we
zijn zo ontmoedigd. En dan voel je je ongelukkig. En als je
de moed terugvindt in de concrete dingen van het leven,
dan ontwikkel je weer het vermogen om zodanig te leven
dat je je gelukkig voelt. Dat is geen definitie van geluk.
Maar daar heb ik vrede mee.
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Wat is geluk

Omdat het geluk een herinnering is

bestaat het geluk omdat tevens

het omgekeerde het geval is,

ik bedoel dit: omdat het geluk ons

herinnert aan het geluk achtervolgt het

ons en daarom ontvluchten wij het

en omgekeerd, ik bedoel dit: dat wij

het geluk zoeken omdat het zich

verbergt in onze herinnering en

omgekeerd, ik bedoel dit: het geluk

moet ergens en ooit zijn omdat wij dit

ons herinneren en dit ons herinnert.

Rutger Kopland, 
Tot het ons loslaat, van Oorschot, 1997
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"Ik ben ongelukkig", dacht de schildpad op een ochtend.

Verbaasd trok hij zijn hoofd onder zijn schild en dacht: “Hoe

kom ik dáár nou bij? Ben ik ongelukkig? Ik ben helemaal

niet ongelukkig. Volgens mij ben ik juist heel gelukkig.”

Maar toen hij dat dacht, voelde hij iets in zich knagen. Hij

wist dat dat de twijfel was. "Het is nog maar de vraag",

dacht hij, "of ik gelukkig ben." 

Hij stak zijn hoofd weer naar buiten en wou dat hij ergens

anders aan dacht. Maar er was niets aan te doen. Het ene

moment dacht hij dat hij heel gelukkig was en het andere

moment dat hij diep en diep ongelukkig was.

Zo dacht hij uren verder, terwijl hij zijn hoofd schudde over

zichzelf of instemmend knikte. 

Tegen het eind van de ochtend wandelde de boktor langs de

struik waaronder de schildpad zat. 

"Hallo boktor", zei de schildpad.

"Hallo schildpad", zei boktor en bleef staan.

"Eh… boktor", zei de schildpad voorzichtig, "denk jij dat ik

gelukkig ben?"

"Tja", zei de boktor. Hij liep twee keer om de schildpad heen

en vroeg hem op zijn rug te gaan liggen en met zijn benen

te spartelen. Vervolgens tilde hij hem op en hield hem hoog

boven zijn hoofd in de richting van de zon. Hij kneep zijn

ogen halfdicht en dacht diep na. De schildpad hield zijn

adem in. Toen zette de boktor hem weer neer en zei: "Een

beetje gelukkig. Je bent een beetje gelukkig." 

"O", zei de schildpad. "En ongelukkig."

"Dat ben je ook een beetje. Ongeveer evenveel."

De schildpad wilde hem nog iets vragen, maar de boktor zei:

"Nee nee, ik heb haast. Dag." En hij holde weg. 

De schildpad zat voor zijn struik en dacht de hele middag na.

Ik ben dus van allebei een beetje. Hoeveel is dat eigenlijk?

Hij wist wel dat hij soms een beetje honger had, of het een

beetje warm had. Tamelijk warm. "Zou tamelijk hetzelfde

zijn als een beetje?", vroeg hij zich af. En hij dacht aan ver-

lepte paardenbloemen en oude berkenbladeren die hij een

beetje lekker vond, maar ook een beetje bitter. Toen de zon

onderging, deed hij zijn ogen dicht, trok zijn hoofd onder

zijn schild, kroop een stukje achteruit en viel in slaap. 

Die nacht droomde hij dat hij een wolk was, een inktzwarte

wolk, en dat het regende. Maar hij regende niet zacht of

vriendelijk, maar hard en striemend. Op de grond zag hij de

olifant die met grote ogen omhoog keek en riep: "Zo hard

heeft het nog nooit geregend!" 

De schildpad regende door tot er niets meer van hem over

was. Toen werd hij wakker.

De zon kwam op. De lucht was blauw. En tot zijn geluk dacht

de schildpad er niet meer aan of hij gelukkig was of onge-

lukkig, en hoe gelukkig of ongelukkig.

Hij stapte onder de struik vandaan en begon zijn schild te

poetsen met een uitvinding die hij op zijn verjaardag had

gekregen en die bestond uit een tak, een borstel en een

scharnier. 

"Nu glim ik", dacht hij even later. Hij wist dat bijna zeker.

Stralend klom de zon boven het bos uit. De schildpad begon

te wandelen. In de verte zag hij een boterbloem die hij nog

voor de avond wilde bereiken.

Toon Tellegen, 

Bijna iedereen kon omvallen, 1997, Querido, Amsterdam

De schildpad en de boktor

TEKENING VAN ANNE VAN BUUL
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De opdracht

Of ik een artikel wilde schrijven voor dit themanummer? Een
kritische noot moest het zijn in verband met een aantal uit-
spraken: “Geluk is een handel geworden. Meer en meer
ontstaat zoiets als de ‘plicht tot geluk’. ‘Gij zult gelukkig
zijn!’ Is geluk echt zo belangrijk? En wat met de gelukgoe-
roes die overal opduiken?” 
Zo stond het in de mail. Grappig!

Jullie dienen te weten dat ik lector aan de Karel de Grote-
Hogeschool te Antwerpen ben en ik in het eerste jaar een
cursus wijsbegeerte doceer. Al jaren worstel ik daarmee. Ik
zie mijzelf als een praktisch filosoof en buiten die lesop-
dracht heb ik ondertussen een vijftiental jaar ervaring in
filosofische gesprekken (socratische methodiek) met kinde-
ren, jongeren, volwassenen en bejaarden in scholen, jeugd-
huizen, instellingen en zelfs gevangenissen. Mijn praktijker-
varing heeft mij geleerd dat wijsbegeerte in elke ervaring
schuilt. Praktische wijsbegeerte gaat vooral over de relatie
tussen denken en doen. Dat is wat mij bezig houdt, niet
alleen in mijn persoonlijke situatie, maar ook in de relatie
met anderen en anderen in relatie met weer anderen. Niets
is zo fascinerend als wijzelf.
Mijn cursus wijsbegeerte is -vanuit die optiek- gebaseerd op
drie pijlers: het boek Geluk en Wijsheid van Jos Kessels, het
boek De troost van de filosofie van Alain de Botton en ten
slotte mijn ervaringen als socratische gespreksleider.

In één van mijn lessen vertel ik -als inleiding op de filosofie
van Spinoza, die trouwens bekend stond als een ‘verheven
en blijmoedig’ mens- een anekdote over mijn oom. En met
die anekdote wil ik mijn betoog beginnen.

Wat wil een mens nog meer?

Mijn oom (Staf, afkorting van Gustaaf) studeerde naar ver-
luid elektrotechniek en begon vlak na de Tweede Wereld -
oorlog te werken in de speelautomatensector(1). Deze sector
was nieuw toen en één van de gevolgen van de bevrijding
van Antwerpen door het Engels leger. Mijn moeder vertelde
dat hele schepen in Antwerpen toekwamen met allerlei
speelautomaten die her en der in cafés geplaatst werden.
Mijn oom Staf, een heldere en pientere kerel, werkte als
reparateur, had werk zat en verdiende vrij goed. Maar hij
wou meer. Hij werd zelfstandige (in het Antwerps: “A begon

“ELKE DAG STERVEN ER GEMIDDELD VIERENZEVENTIG SOORTEN

(LEVENDE WEZENS) UIT, EN DAT IS EEN GOEDE REDEN, MAAR NIET DE

ENIGE, OM IEMANDS HAND VAST TE HOUDEN.“ 

(UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE LIEFDE VAN NICOLE KRAUSS)

Richard Anthone

lector Wijsbegeerte aan de Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

directeur van Zeno, centrum voor praktische filosofie

(www.zenopraktischefilosofie.be) 

erkend als ‘teacher-trainer-educator’ door 

de International Council for Philosophical Inquiry with Children
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oep zen aige.”), klom gestaag op en bezat op een bepaald
ogenblik een aantal lunaparken aan de Belgische kust. Maar
de carrière kreeg een schaduwzijde. Hij beheerde zijn geld
slecht, gokte en dronk ontzettend veel, zijn vrouw verliet
hem en hij werd failliet verklaard. Berooid nam hij aan een
stadsproef deel en werd ‘straatkeerder’ te Antwerpen. Dat
bleef hij tot zijn pensioen.
Als kind herinner ik me de bezoekjes aan de lunaparken aan
de kust. Maar wat me vooral bijbleef, is zijn latere blijmoe-
dige uitstraling. Ik hoorde hem vaak verklaren dat hij einde-
lijk ‘gelukkig’ was. “Wat moet een mens nog meer willen”,
verklaarde hij me vaak. “Ik ben elke dag in de frisse lucht.
Ik keer mijn straat schoon en dat stemt me blij. En als het te
koud is, dan geven de mensen mij een jenever. Wat moet
een mens nog meer willen?” Die vraag maakte indruk.
Sindsdien heb ik ze in verschillende andere contexten te
horen gekregen. Soms achteloos gesteld tussen twee pinten
door in een berookt café, waar de vraagsteller zacht mijme-
rend voor zich uit staart. Soms wandelend of na het ervaren
van één of andere artistieke performance.

Wat is dat voor een vraag die daar werd gesteld?

Het is alleszins een vraag die overeind blijft. In tegenstelling
tot vragen die verdwijnen wanneer een antwoord opduikt.
Het is een vraag die als een boemerang terugkeert. In de
wijsbegeerte noemt men dat een uiteindelijkheidsvraag.
Nietzsche zou dat ‘Die letzte Frage’ noemen; de laatste
vraag. Een vraag waar het uiteindelijk om draait.

Meer, mensen en willen

Als we aandachtig naar de vraag kijken, dan vallen drie woor-
den op: willen, mens en meer. Eerst kijken we naar ‘meer’.
Dat ‘meer’ is een overtreffende term die betrekking heeft
op datgene wat we al hebben. “Mag het iets meer zijn?”,
lijkt een gelijkaardige vraag, maar is toch fundamenteel
anders. Bij de laatste wordt de aandacht afgeleid van wat
we al hebben en wordt op onze gulzigheid en intrinsieke
ontevredenheid ingespeeld. De vooronderstelling lijkt hier
te zijn dat we nooit genoeg kunnen hebben. In de vraag van
mijn oom is ‘meer’ een lastige overbodigheid. Je hebt al
iets. Dat ‘iets’ is op zich voldoende en ‘meer’ zou aan dat
‘iets’ afbreuk berokkenen. Het vestigt de aandacht onver-
mijdelijk op wat al is.

Die twee vragen symboliseren uiteindelijk twee fundamen-
tele strekkingen in onze samenleving. De vraag van mijn
oom duidt op wijsheid, het resultaat van introspectie, van
blijven stilstaan bij wat ‘is’. De andere vraag speelt in op de
fundamentele hebberigheid. We zijn wat we hebben. Hoe
meer we hebben, hoe meer we zijn. Dat is een illusie die
ons voortdurend voorgehouden wordt als een wortel voor
de ezel. Die illusie wordt ook wakker gehouden door recla-
me en andere media. Dat laatste is genoegzaam bekend en
vertegenwoordigt helemaal de statements die in de begin-

opdracht vermeld staan. We zijn wat we hebben en omdat
dat hebben nooit genoeg is, zal ons zijn ons ook nooit
bevrediging geven. 
Beide strekkingen vindt men doorheen de hele geschiede-
nis terug. Ik zou zelfs durven te beweren dat ze van alle tij-
den en universeel van aard zijn. Religies en andere levens-
beschouwelijke strekkingen hebben daar getracht antwoor-
den te bieden. 

Centraal in dat gegeven staat de mens. Wij dus. U en ik.
Mens-zijn is steeds een persoonlijke kwestie. Het feit dat in
de vraag het woordje ‘mens’ zit, ontslaat ons niet van per-
soonlijke betrokkenheid. Als we het woord ‘de mens’ in de
mond nemen, dan ontstaat vaak de neiging het over ieder-
een te hebben behalve over onszelf. Als mijn oom die vraag
formuleerde, zocht hij allicht steun. Steun in het bondge-
nootschap met anderen, mijzelf incluis. In zijn beleving
school een inzicht dat dreigt te vervagen door ze in relatie
te brengen met een abstract begrip. Ik verduidelijk. Als ik
beweer dat mensen beter hun best moeten doen om een
betere wereld te maken, dan getuigt die uitspraak van
inzicht. Dat inzicht koppel ik vervolgens aan abstracte
begrippen, zoals ‘mens’ en ‘wereld’, waardoor het vervaagt
tot nietszeggendheid. 
Voor een goede verstaander betekent dit dat ik onomwon-
den beweer dat ‘de mens’ niet bestaat. U en ik bestaan.
Persoonlijke relaties bestaan. Het woord mens is gevaarlijk,
omdat het onze verantwoordelijkheid in de abstracte
dimensie duwt. Het levert ons schijnuitspraken op waar we
uiteindelijk niets mee opschieten. 



Ik ben er mij van bewust dat dit een pragmatisch standpunt is.
Toch is het één van de vaste regels bij een socratisch gesprek.
Namelijk dat het niet toegestaan is uitspraken in algemene zin
te formuleren. Je mag alleen uitspraken doen in concrete zin.
Dus niet zoiets als: “De mensen zouden moeten…” Maar wel:
“Ik vind dat in die concrete situatie dat en dat moet…” Ik kan
de lezer verzekeren dat dit een moeilijke regel is, maar één
die wel zijn bruikbaarheid heeft aangetoond. 
Dit betekent ook dat ik onomwonden de dialoog wil aangaan
met elk concreet persoon. Ik wil het begrip ‘mens’ terugbren-
gen naar zijn ware proporties. Tot u en ik. Daardoor wordt het
hanteerbaar en daar is het mij om te doen.

Vervolgens wil ik het hebben over het begrip ‘willen’.

“Wat wil je?”, is ook zo’n uiteindelijkheidsvraag. Deze vraag
nodigt uit tot een precieze overweging over waar je bent en
waar je naar toe wilt. Daarom even een zijsprong.

De vraag

De Phaedrus, één van de mooiste dialogen van Plato begint
met: “Beste Phaedrus, waarheen en waarvandaan?” 
Ogenschijnlijk is dit een banale vraag, een haast klassieke
manier om een gesprek met een vreemde te starten. Toch
is het mijns inziens één van de belangrijkste vragen die men
überhaupt kan stellen; het is een vraag naar de bepaling
van de identiteit van iemand. We trachten die identiteit te
achterhalen aan de hand van wat achter hem ligt en datge-
ne wat voor hem in het verschiet ligt. Die identiteit is zowel
op te vatten als een product (van het verleden) als een pro-
ject (naar de toekomst toe). We zijn wie we zijn door deze
beide bewegingen, verleden en toekomst. Het is een vraag
in een poging iemand te kunnen plaatsen. De vraag naar
verleden en toekomst dient om referentiepunten te bepa-
len. Het is een bijna meetkundig proces. We ontmoeten de
persoon in het snijpunt tussen verleden en toekomst.

In de Phaedrus ontmoet Socrates Phaedrus die net een rede-
voering van Lysias in de stad heeft bijgewoond. Socrates,
nieuwsgierig naar de inhoud van die redevoering, troont
Phaedrus mee naar een aangenaam plekje: “Zie je daar die
hoge plataan… daar is schaduw en een zacht briesje en gras
om op te zitten, of zelfs om te liggen als we het wensen.”(2)

Socrates is zich erg bewust van wat hij van Phaedrus ver-
langt en verontschuldigt zich zelfs: “Vergeef me mijn beste.
Ik ben een weetgierige, zie je. En landerijen en bomen wil-
len me niets leren, maar wel de mensen in de stad.” 

De vraag van Socrates is een gelijkaardige vraag die een
onbekende tijdens een reis aan iemand die onderweg is, zou
kunnen stellen: “Vanwaar kom je en naar waar ben je op
weg?” Het is een vraag die getuigt van betrokkenheid, van
nieuwsgierigheid en vooral van interesse. Door die vraag
‘wordt’ een onbekende een persoon. Van een het-object ver-
andert iemand naar een gij-subject(3). De persoon, aan wie

de vraag werd gesteld weet zich door die vraag plots
iemand. Er is geen sprake van onverschilligheid, maar van
gemeende belangstelling. De onbekende krijgt een waarde.

Deze zijsprong heeft als bedoeling de aandacht te vestigen
op de persoon die wil. Wie is dat die daar iets wilt? Wie is
dat die gelukkig wil zijn? Het is een identiteit die die wilsui-
ting stelt. En die identiteit dient eerst vastgesteld te worden.
In de Protagoras vertelt Socrates onomwonden: “Neen dat
gaat niet! Wat ik wil onderzoeken is niet ‘als ge wilt’ of een
‘als ge dat meent’; gij en ik dienen te worden onderzocht.
En als ik zeg ‘gij en ik’, dan bedoel ik daarmee dat de beste
manier om over onze argumenten te discussiëren deze is: er
het ‘als’ uit weg te laten.”

Willen en streven naar

“Vreemdeling hier is het goed te wezen, hier is genot het
hoogste goed.” 
Deze uitspraak is van Epicurus (341 – 270 v.C.). Ze zou -naar
verluid- op een banier aan de ingang van zijn verblijf ‘De
tuin’ hebben gehangen. Voor hem bevatte deze uitspraak
een fundamenteel gegeven: elke mens streeft van nature
naar genot. De kwestie was vooral hoe we met dat streven
omgaan. Eerst en vooral wijst Epicurus op de hinderpalen
die dat streven in de weg staan. De voornaamste hinderpaal
was de angst voor de dood. En die angst moest eerst en
vooral weggenomen worden. Deze taak behoorde funda-
menteel tot die van de filosoof. “Leeg is de taal van een
filosoof, wanneer het menselijke lijden niet verlicht wordt.
Want net zoals de medische kunst geen nut heeft wanneer
zij niet de ziekte uit het lichaam drijft, zo ook heeft de filo-
sofie geen nut als zij niet het lijden uit de ziel drijft.” Een
zeer duidelijk standpunt. 
Verder moeten we precies weten wat we willen. Bij het
streven naar genot moeten we onze begeerte goed onder-
zoeken, vond hij. Om dit te doen moeten we onze verlan-
gens, begeerten, kortom datgene wat we willen, aan een
duidelijk onderzoek onderwerpen. Net zoals een arts de pre-
cieze locatie en aard van een kwaal dient vast te stellen,
moet de filosoof (u en ik dus) ook precies vaststellen wat
we willen. Hij stelde voor elk verlangen en willen te onder-
werpen aan drie duidelijke criteria. Als we iets willen, moe-
ten we nagaan of datgene wat we willen:

• natuurlijk en noodzakelijk is of
• natuurlijk en niet noodzakelijk is of
• niet natuurlijk en niet noodzakelijk is.

U moet het zelf maar eens proberen en zult allicht vaststel-
len dat het verre van eenvoudig is om eenduidig op deze
vragen te antwoorden.
Als ik bijvoorbeeld droom van een nieuwe auto kan ik mis-
schien tot de vaststelling komen dat het niet natuurlijk en
niet noodzakelijk is en bijgevolg besluit de auto niet te
kopen. Of wanneer ik inga op de vraag of het iets meer mag
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zijn en dan constateer dat er geen echte meerwaarde ont-
staat en daarom beleefd ontkennend antwoord. De bedoe-
ling van deze constante oefening is te komen tot een door-
dacht en weloverwogen leven. Het credo is dus: ‘Weet wat
je wil!’ En vooral: bepaal dat zelf en laat het niet door ande-
ren bepalen. Dat laatste is wellicht de belangrijkste ontdek-
king die mijn oom maakte. Toch houdt dit een wrange na -
smaak in zich. Had hij dit allemaal niet kunnen vermijden?
Neen, is een mogelijk antwoord. Leven is nu eenmaal iets
wat je ondergaat. Zoals geluk je dan ook zomaar overvalt?

Bij deze laatste uitspraak weiger ik me neer te leggen. Het
is al te makkelijk de verantwoordelijk voor het eigen lot vol-
ledig buiten jezelf te leggen. Op zijn minst is er sprake van
een gedeelde verantwoordelijkheid. Weten wat je wil, is
daar één van. 
Om duidelijkheid te krijgen wat nu precies je eigen verant-
woordelijkheid is en wat niet moeten we te rade gaan bij de
stoïcijnen. In het gekende zakboekje van Epiktetos(4) staat
letterlijk het volgende te lezen: “Al wat bestaat is, in twee
categorieën te verdelen: de ene valt binnen ons bereik, de
andere niet. Zaken als opvattingen en neiging, verlangens
en afkeer, kortom alles waarin wij een actieve rol hebben,
vallen erbinnen, maar ons lichaam, bezit, reputatie en posi-
tie –dus alles wat niet ons eigen werk is– vallen erbuiten.” 
Epiktetos verbindt daar een belangrijke consequentie aan.
Datgene wat binnen ons bereik ligt (interpreteer het als dat-
gene wat binnen onze macht ligt), daar moeten we werk
van maken. Datgene wat buiten onze macht ligt, moet niet
langer onze zorg zijn.
Dat klinkt eenvoudig en logisch. Maar is daarmee de kous
af? Neen. Want er wordt hier één belangrijk element buiten
beschouwing gelaten, namelijk emotie. En emoties spelen
ons maar al te vaak parten. Wat als ons verstand iets wil,
maar onze emotie iets anders?

Epicurus haalde het al aan: de grootste hinderpaal voor het
bereiken van geluk is angst. Wat mij in de hedendaagse
mediacultuur opvalt, is dat daar juist het omgekeerde wordt
gehanteerd. Angst wordt op allerlei wijzen geïnduceerd als
schijnvoorwaarde om geluk te bereiken. In reclame wordt
dat duidelijk gemanifesteerd. Bijvoorbeeld reclame over
kuisproducten. Er worden beelden getoond van akelig vuile
vloeren samen met wanhopige en misnoegde gezichten.
Vervolgens komt het mirakelproduct en men eindigt geluk-
kig met een kraakproper interieur. Angst als een fase tot
geluk. Maar de angst blijft aanwezig, want dat geluk moe-
ten we te  allen prijze behouden. Angst om geluk te berei-
ken en angst om dat verworven geluk weer te verliezen. Dat
soort geluk kan niet echt geloofwaardig zijn.
Dit is maar één voorbeeldje. Het zou te ver leiden om dit
verder uitvoerig te analyseren. 
Hoe dan ook is angst een emotie waar we niet omheen kunnen. 

Ook daarvoor hadden de stoïcijnen een remedie. Namelijk
de praemeditatio. Die gaat als volgt. Wanneer je wakker

wordt, moet je je gedurende ongeveer tien minuten al het
mogelijke onheil dat je die dag zou kunnen overkomen voor
de geest halen. Iets zoals: ‘Vandaag kan ik sterven, vandaag
kan ik mijn job verliezen, vandaag kan mijn liefste mij in de
steek laten.’ Dit moest je zo intens mogelijk doen, zodanig
dat je je voor de rest van de dag geen zorgen meer hoefde
te maken, geen angst meer hoefde te ervaren, want je had
dat allemaal al gedaan. Resultaat: een gelijkmoedige en
rustige dag.

De stoïcijnen zagen in emoties in ieder geval een grote hin-
derpaal om het geluk te bereiken. Overdreven euforie gaat
gepaard met grote angst. De keuze die volgens hen centraal
staat, is fundamenteel: laten we ons leiden door emoties of
door ons verstand? Kenmerkend in de huidge maatschappe-
lijke context is de alles overheersende emotionaliteit. Dit
komt ondermeer tot uiting in reclame en media. Dit bete-
kent niet dat ik tegen emoties ben. Integendeel! Wel dat we
moeten leren er mee om te gaan en goed voor ogen hou-
den wat we er mee willen. Emoties kunnen ons helpen in
een aantal situaties, maar vormen in de praktijk eerder een
struikelblok dan een zegen.
Precies weten welke rol emoties in ons leven spelen en wat we
er mee kunnen doen, is vooral een kwestie van introspectie.
En met dit thema duikt eens te meer een oude filosoof op:
Socrates.
Deze lelijke mijnheer hield ons een strenge boodschap voor:
“Een niet onderzocht leven is het niet waard om geleefd te
worden.” Dit betekent ondermeer dat we een eerlijke en
integere manier om met onszelf om te gaan, moeten vin-
den. Een middel daartoe is ondermeer parrèsia.

Parrèsia

Parrèsia is een merkwaardig Grieks begrip. Daarover heeft
Michel Foucault, Frans filosoof, een aantal lezingen gegeven(5).
Etymologisch betekent het: alles zeggen, van pan (alles) en
rèma (dat wat gezegd wordt). “Diegene die parrèsia gebruikt,
de parrèsiastès, is iemand die alles zegt wat hij denkt, hij
verbergt niets, maar zegt alles wat in hem omgaat. Hij
wordt geacht zijn gedachten volledig en nauwkeurig uit te
spreken zodat de toehoorders in staat zijn precies te begrij-
pen wat hij denkt.” 

Verder beschrijft hij nog een aantal bijzondere kenmerken.
Zo gaat parrèsia gepaard met moed, want ze is steeds van
beneden naar boven gericht en van binnen naar buiten.
Van beneden naar boven betekent dat diegene die aange-
sproken wordt een gezaghebbende positie bekleedt, zoals
de raadgever die de koning aanspreekt. Het is een vorm
van kritiek, niet alleen naar de ander maar ook naar zich-
zelf. Het gaat gepaard met moed, omdat het de eigen posi-
tie in gevaar brengt. Parrèsia is ook dat wat onder vrienden
moet heersen. “Parrèsia”, zo zegt Foucault, “is een verbale
activiteit waarmee de spreker zijn eigen persoonlijke ver-
houding tot de waarheid tot uitdrukking brengt en zijn



leven riskeert omdat hij het spreken van de waarheid
erkent als een plicht om anderen (en zichzelf) te verbete-
ren en te helpen.” Een vriend die parrèsia gebruikt naar
een andere vriend, doet dit om zijn vriend te helpen met
het risico de vriendschap te verliezen. Maar als een vriend
parrèsia gebruikt, doet hij dit ook om zichzelf te helpen.
Daarom relateert Foucault het begrip parrèsia aan de zorg
voor zichzelf. Wanneer parrèsia gebruikt wordt, gaat dit
gepaard met een gevoel van bevrijding: het herstelt een
bepaald evenwicht.
Socrates was een parrèsiastische figuur. In de Laches, één
van de dialogen van Plato, komt dat tot uiting. De Laches
gaat over opleiding. In deze dialoog treden twee burgers op:
Lysimachus en Melisias. Zij stellen de vraag hoe je een
goede opleiding voor de jeugd kunt organiseren. Meteen
stellen zij daarbij een aantal problemen:

• Als je zelf geen opleiding hebt genoten, hoe kan
je dan weten wat een goede opleiding is?

• Als mensen een opleiding moeten krijgen, dan
moeten zij de waarheid van een bekwame leer-
meester te horen krijgen.

• Hoe kunnen we goede leermeesters onderschei-
den van slechte?

In eerste instantie denken ze aan een militaire opleiding
en gaan twee generaals bevragen. Goede militaire leer-
meesters moeten de belangrijke kwaliteit van dapperheid
vertonen, zo vinden de generaals. Wanneer Socrates door-
vraagt en probeert te achterhalen wat precies die kwaliteit
‘dapperheid’ inhoudt, moeten de generaals tot hun
schaamte toegeven niet te weten wat de kwaliteit van een
strijder uitmaakt. Socrates helpt hen verder in hun zoek-
tocht en laat ontdekken dat hij zelf een goede leermees-
ter is. In het zoeken naar duidelijke criteria, spelen drie
begrippen een basisrol: logos, bios en basanos. Logos bete-
kent rede, verstand. Bios betekent het leven en basanos
betekent toetssteen(6). De logos moet vorm geven aan het
eigen leven (bios) en de basanos (toetssteen) dient om de
ware en juiste aard van die relatie tussen logos en bios
vast te stellen. De relatie betekent dat er overeenkomst
moet zijn tussen hoe je denkt en hoe je leeft. Die relatie
moet harmonieus zijn en getuigen van integriteit. Doe wat
je denkt. De basanos betekent dat je jezelf voortdurend de
vraag moet stellen wat je precies weet, wat je precies wilt
en vooral een open oog hebt voor de eigen fouten. Een
basanos kan ook voorkomen onder de vorm van vrienden.
De vriend onderhoudt een open en waarheidsgetrouwe
relatie met jou. Wees ook daarbij in eerste instantie vriend
met jezelf.
Dat zijn de zaken die Socrates ons voorhoudt. 

Ten slotte…

Wat ik met het verhaal van mijn oom wil aantonen, is dat
geluk en wijsheid samengaan. Dit is een pleidooi voor

werkzaamheid in de relatie met zichzelf. Geluk bereiken is
in eerste instantie zorg om zichzelf. Zelfzorg vooronder-
stelt een open en eerlijke relatie met jezelf. Dit klinkt mis-
schien oubollig, maar gaat duidelijk in tegen de huidge
trend van geluk eisen zonder er iets voor te doen. De wijs-
heid van mijn oom leert ons dat je in een eerlijke houding
best gelukkig kunt zijn met wat er is. En misschien is het
ook dat: we willen veel zonder precies te weten wat we
willen.
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Ik wens je…

Rode zonsondergangen
De geur van stoofpeertjes op het vuur
Belastingmeevallers
Eigengebakken appeltaart mét slagroom
Goed gezelschap
Onzinnige uitvindingen
Veel bla-bla-bla
Aha-erlebnissen
De geur van versgebakken brood
Sportieve prestaties
Luie zondagen
Barbecuefeestjes
Optimisme
Koude Chablis
Namiddagen in de zon
Een definitieve remedie tegen ‘zinloos’ geweld
Gezellige verjaardagen
Inspiratie
Echte vrienden
Verse koffie met een croissantje op zondagmorgen 
(tijdens die luie zondagen hé!)
Toename van het aantal berggorilla’s
Een badkamer met prima akoestiek
Fijne vakanties
Dat er zomaar onverwacht iets leuks bij je wordt geleverd
Appeltjes voor de dorst
Succes in je werk
Ballonvaarten
Iemand die je even op de rug krabt 
als je er zelf net niet bij kunt
Strandwandelingen bij windkracht 9
Vlinders in de buik
Avonden met je familie rond het Monopoliebord
Zacht-zoete dropjes… tenzij je liever zoute lust
Tequila Sunrise met een heleboel versierseltjes op het glas
Nachten waarbij je langzaam in slaap sukkelt 
met je boek nog open

Diepgaande gesprekken
Goede gezondheid
Rozengeur én veel maneschijn
Avonden bij het kampvuur met gitaar en zang
Begrip
Waarnemingen van het monster van Loch Ness, 
de verschrikkelijke sneeuwman en ufo’s
Geslaagde feestjes
Welgemeende kussen
Het geluid van een zomerbuitje op je tent
Spannende avonturenverhalen
Een violist aan je tafeltje in een restaurant
“Vers” geperst sinaasappelsap
Geslaagde grappen
Lavendelolie in een warm bad
Topavonden in een bruin cafeetje
Een positieve grondhouding
Italiaanse ijsjes
Een serenade alleen voor jou
Verse aardbeien
Dagelijks een warme welkom
Dat de dokter niet meer weet wie je bent
Wind mee als je naar huis fietst
Meer weekenden dan weken
Wolken met een zilveren randje
Tevredenheid
Kristalheldere sterrenhemels
Kleine poesjes bij de buren
Zalige zomeravonden
Complimentjes
Cadeautjes met een strik erom…
Zoveel als jezelf wil en aankan….
Véééééééééééééééél dus!

Freia DeBuck

moreel consulent Plechtigheden PCMD Gent
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