


verven, dan doe je dat. Een ander

voorbeeld is het drugsbeleid in

Nederland: schadeloze weed mag,

maar zwaardere middelen die ertoe

leiden dat je anderen lastig valt, zijn

verboden.” Volgens de geluks-

professor is dat “een stukje ultieme

menselijke waardigheid”.

In collectivistische landen daaren-

tegen wordt de mens als deel van

een groep gezien. “Een jointje

roken doe je daar niet, want

daarmee breng je je familie tot

schande. Vaak zijn mensen in deze

landen financieel afhankelijk van

hun familie, wat hun vrijheid nog

extra beperkt. Een goed voorbeeld

is Japan. Daar leeft men vooral voor

de groep, voor de bedrijfsfamilie.

Het is een land dat heel sterk op

Nederland lijkt, maar op het gebied

van individualisme is het een

tegenpool. De Japanners geven hun

geluksbeleving gemiddeld een 6.”

Zwerven door steden

Geluk, zegt Veenhoven, is een

signaal van de natuur. Als je je

lekker voelt, zit je kennelijk op een

leefbare stek. Een kikker voelt zich

bijvoorbeeld niet lekker als hij op

een bureau in een werkkamer zit.

Hij zal zoeken naar de eerste sloot

die in de buurt ligt, want daarin

heeft het beestje de beste

overlevingskans. Een leeuw zit dan

ook niet graag in een kooi. Die wil

juist jagen en rennen in een vrije

omgeving. De mens, zo stelt

Veenhoven, is van nature een jager

en verzamelaar. In de prehistorie

leefden mensen in kleine groepen

en trokken zij door de steppen. Als

er ruzie ontstond, dan ging iemand

een tijdje alleen jagen om zich

opnieuw bij dezelfde of een

nieuwe groep aan te sluiten.

Mensen hadden een minder

duurzame huwelijksband en niet al

te sterke sociale banden. Ze waren

serieel monogaam, wat betekent

dat ze meerdere relaties na elkaar

hadden.

Naarmate er in sommige gebieden

meer mensen kwamen, werd de

noodzaak om grond te verdelen

groter. Zo ontstonden landbouw-

beschavingen, hield het zwerven

op en leefden mensen in dorpen.

“Je zou kunnen zeggen dat het

merendeel in de kooi van die

agrarische samenleving is

terechtgekomen en dat heeft het

geluk geen goed gedaan. De

industrialisatie heeft de mensen uit

die kooi bevrijd en iets van de

oorspronkelijke vrijheid terug-

gebracht. We trekken niet meer

door de steppen, maar we kunnen

wel zwerven door steden,

jobhoppen en aan seriële mono-

gamie doen. Dat past bij de

mensen.

Dat Nederlanders tot de bijna

allergelukkigsten der aarde

behoren, staat los van de

economische voorspoed in ons

land, zegt Veenhoven. Als mensen

boven de absolute armoede

uitkomen, doet geld er niet meer

zo toe. Een werkloze kan zelfs

gelukkiger zijn dan een

werknemer, omdat de eerste zijn

eigen tijd volledig naar keuze kan

indelen. Het politieke klimaat

speelt een veel belangrijkere rol,

zegt hij. “Iran scoort bijvoorbeeld
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”Geluk is een signaal van de natuur”
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Geluksprofessor Ruut Veenhoven

houdt een ranglijst van geluk-

kigste landen op aarde bij. IJsland

staat al langere tijd op nummer 1.

“Maar”, verzekert Veenhoven,

”het is een fotofinish. De kop-

groep van landen heeft gemiddeld

een 7,5”. Duits land zit er niet bij;

“Kan een laat geval zijn van de

Tweede Wereldoorlog. In elk

geval heeft de omwenteling een

negatief gevolg gehad” IJsland

heeft volgens Veenhoven alle

kenmerken die typerend zijn voor

gelukkige landen: rijk, veilig,

democratisch en individualistisch.

Het is ook klein, net als Nederland,

Denemarken en Ierland .Een

bijzondere omstandigheid is dat

IJslanders gemakkelijk terecht

kunnen in de Verenigde Staten en

Europa. Wie het niet bevalt, kan

weg. Er is dan ook nogal wat

mobiliteit. Niet alleen het land uit,

maar ook weer terug.

1.IJSLAND

2.NEDERLAND

3.DENEMARKEN

4.IERLAND

5.ZWEDEN

6.ZWITSERLAND

7.AUSTRALIE

8.BELGIE

9.GROOT-BRITTANNIE

10.VERENIGDE STATEN
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De geluksprofessor




