
MYTHES ONTKRACHT
We willen alles graag snappen. Dat is logisch en hoort bij de mens. Maar dat 
we allerlei onzin-theorieën verzinnen om dingen te verklaren, gaat wel ver.  
In elke Quest Psychologie ontmakseren we een paar broodjes aap.

De economische crisis, 
energieproblemen, politieke 

geschillen. De intellectuele 
medemens heeft het maar druk 
met piekeren. Slimme mensen 
realiseren zich hoe zwaar het 
bestaan is, en zouden daarom 

minder gelukkig zijn. Maar in 
werkelijkheid heeft het niks 

met elkaar te maken. Er  
zijn inderdaad domme 

mensen die gelukkig 
zijn, en geniale 

mensen die depressief 
zijn. Maar evengoed  
zijn er ook sukkels  
die ongelukkig zijn, 
en genoeg gelukkige 
intellectuelen. Al  
in 1930 bleek uit 
onderzoek van de  

 

Amerikaanse psycholoog 
Goodwin Watson dat intelligentie 
niks met geluk te maken heeft. 
Dus of je nu nadenkt over erg 
ingewikkelde filosofische 
vraagstukken, of dat je nog  
net je eigen achternaam kunt 
spellen, voor je geluk maakt 
het volgens Watson weinig uit. 
Er zijn zelfs onderzoeken waaruit 
juist het omgekeerde blijkt: dat 
intelligente mensen gelukkiger 
zijn. Onderzoekers van de Virginia 
Commonwealth Universiteit 
hebben in 2005 ontdekt dat 
pubers met een hoog IQ minder 
snel somber zijn. Zij kunnen beter 
met stressvolle gebeurtenissen 
omgaan en worden minder 
somber van stress. Als hun 
vriendje het bijvoorbeeld 
uitmaakte wisten de slimme 
pubers hier beter mee om te 
gaan. Over het algemeen kan 
intelligentie geen kwaad voor  
je levensgeluk.

Gelukkig kun je op vele manieren worden. Maar de weg 
naar geluk is niet makkelijk te bewandelen. Drie van de  
vele hoe-word-ik-gelukkigtheorieën die gelukkig onzin zijn. 
TEKST: TOM JANSSEN

WAT EEN 
GELUK!

GelD Maakt GelukkiG

De bel gaat. Je doet de deur open en 
er staat een kale, gezette man voor 

de deur met een cameraploeg en een 
cheque van 3 miljoen. Dan spring je 
natuurlijk een gat in de lucht. Eindelijk 
word je écht gelukkig! Dat valt dus vies 
tegen. Na het winnen van een loterij 
zitten de miljonairs al snel weer op 
hetzelfde geluksniveau. Dit ontdekten 
onderzoekers van de Northwestern 
Universiteit in Chicago. Geluk blijkt zeer 
relatief. Veranderingen hebben alleen 
invloed op je gevoel van geluk op de 
korte termijn. Al snel raak je gewend 

aan de situatie, en ben je weer even 
gelukkig als vóórdat je rijk werd. Geluk 
is dus niet te koop, althans, niet als je 
kunt voorzien in je basisbehoeften. Het 
verband tussen geld en geluk bestaat 
alleen onder een bepaalde grens. Als 
mensen zo arm zijn dat ze zich zorgen 
moeten maken of ze wel genoeg te eten 
hebben, heeft dit wel invloed op hun 
geluksgevoel. De relativiteit van geluk 
heeft ook een 
voordeel. 
Want het 
werkt ook bij 

nare gebeurtenissen. Degenen die de 
loterijwinnaars onderzochten, namen 
ook mensen onder de loep die het 
minder getroffen hadden. Ze vergeleken 
de loterijwinnaars met slachtoffers van 
ongelukken die verlamd waren geraakt. 
Deze pechvogels bleken lang niet zo 
ongelukkig als je zou denken. Ook zij 

waren gewend geraakt 
aan hun nieuwe 
situatie.

Geluk is Met De DoMMen1

Ik ben lekker slim én  
gelukkig, na-na-na-na-na!

Ik lijk wel 
gelukkig, 

maar dat is 
schijn hoor!

Zal ik voor de 
roze gaan, of 
toch voor de 
panterprint...? 

Of...? 

alleen het 
beste is GoeD 
GenoeG

Sommige mensen proberen het maximale 
uit het leven te halen. Ze kijken goed wat 

de wereld te bieden heeft en proberen het 
beste te kiezen. Deze gelukszoekers zijn 

vast veel gelukkiger dan mensen  
die genoegen nemen met minder. 
Niet dus. Onderzoekers van 
onder andere het Swarthmore 
College in Pennsylvania hebben 
onderzoek gedaan naar 2 typen 

mensen: maximizers en 
satisfiers. De maximizers 
proberen altijd voor het beste 
te gaan, en twijfelen lang over 

al hun opties. De satisfiers 
hoeven niet het allerbeste te 

hebben. Zodra zij een optie 
tegenkomen die goed genoeg is, 
kiezen ze die. Het blijkt dat juist 
de maximizers minder gelukkig 

zijn. Zij besteden veel tijd en 
moeite aan het afwegen van 
alle opties. En als ze eenmaal 

een beslissing hebben gemaakt, twijfelen  
ze nog of het nou wel de beste keuze was. 
Vooral in situaties waarin er veel keuze is,  
zijn mensen die voor het allerbeste gaan 
uiteindelijk minder gelukkig met hun keuze. 
En dat in een tijd waarin je zelfs bij het 
aanschaffen van tandpasta een afweging 
moet maken uit 30 variaties. Het is dus aan 
te raden om ook eens genoegen te nemen 
met minder. Goed genoeg blijkt misschien 
wel beter dan het beste van het beste.
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