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Wij hebben het best goed in Nederland. Als je kijkt naar de gro-
te factoren die geluk bepalen, zoals welvaart, sociale verbon-
denheid, levensverwachting en keuzevrijheid, scoort Nederland 
daar in het onderzoek heel hoog op. En als je bedenkt dat er 
in het onderzoek 156 landen zijn meegenomen, is dat best een 
prestatie. Een prestatie waar we gelukkig van kunnen worden 
als je het mij vraagt. Maar hoeveel geluk we ook hebben dat we 
in zulke goede omstandigheden leven, ook de kleine dingen in 
het leven zijn belangrijk. Misschien zelfs nog wel belangrijker, 
want deze dingen zorgen voor ons alledaagse geluk. Het geluk 
wat we ervaren als we een fijne dag hebben gehad met vrien-
den of familie, of als we trots op onszelf zijn na een belangrijke 
presentatie die we toch maar mooi gedaan hebben. En dit 
‘kleine’ geluk is overal te vinden: op de fiets door de uitgestrek-
te weilanden van Nederland, lekker eten met familie aan de 
Nederlandse grachten, of de slappe lach krijgen om de typisch 
Nederlandse humor van je vrienden. Of denk aan iets compleet 
anders, want wat gelukkig maakt is voor iedereen anders. Zo 
kan een productieve werkdag ook blij maken, of een goede 
sportsessie. Of gewoon even helemaal niks doen.

En wat wel goed is om te bedenken, is dat veel van deze 
dingen niet mogelijk zouden zijn zonder die ‘grote’ factoren. 
Zonder bijvoorbeeld onze welvaart, zouden we misschien 
geen studie kunnen volgen of een avondje uit kunnen gaan. 
En zonder onze keuzevrijheid, hadden we de studie en later 
misschien onze baan of partner niet kunnen kiezen. Ondanks 
dat al die keuzes de nodige keuzestress kan opleveren, is het 
wel fijn dat we die keuzes hebben. Deze factoren zijn voor ons 
vanzelfsprekend, we zijn het simpelweg gewend. En dat terwijl 
dezen volgens het onderzoek in sommige minder welvarende 
landen helemaal niet zo vanzelfsprekend zijn. In plaats van te 
klagen, wat wij Nederlanders ook heel goed kunnen, mogen 
we wel wat meer stilstaan bij wat we hebben. En dat kan al zo 
simpel zijn als het eten op je bord of het bed waar je in slaapt. 
Ruut Veenhoven, professor aan de Erasmus universiteit in 
Rotterdam, doet onderzoek naar menselijk geluk. Hij stelt: “Het 
is goed dat we de vrijheid hebben om te klagen, maar tel ook je 
zegeningen. Zo train je je hersenen om positiever naar dingen 
te kijken.” En als we positiever naar het leven en naar elkaar 
kijken, wordt de hele wereld een beetje mooier.





















WELKE                 BEN JIJ?
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