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Sociaal demografen hebben zich, net als andere 
sociaal wetenschappers, geworpen op welzijn 
of ‘geluk’. Het meten van welzijn is de gewoon-
ste zaak van de wereld, maar dit was niet altijd 
zo. Pas in de jaren zestig en zeventig van de vo-
rige eeuw is geluk of welzijn tot een serieus on-
derzoeksveld gepromoveerd. Demografen die 
zich met de levenssfeer van mensen bezighou-
den maken dankbaar gebruik van deze maat-
staf om te zien wat gedrag of veranderingen in 
gedrag met het welzijn van de mens doen.  En 
soms vloeien daar verrassende resultaten uit 
voort. Oud-SCP directeur Paul Schnabel heeft 
vorig jaar een boek uitgebracht onder de titel 
Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht. 
Nederlanders zijn volgens Schnabel vaak ge-
lukkig met hun privéleven, maar niet met de 
maatschappij. Het is een interessante paradox, 
want als iedereen zich zo gelukkig vindt, hoe 
kan het collectieve geluk dan minder zijn? 
De vraag is echter of deze paradox iets typisch 
is voor Nederlanders. Toegegeven, Nederlan-
ders zijn ‘beroepsklagers’, praatprogramma’s 
zijn er in overvloed waar representanten zoals 

Peter R. de Vries en Johan Derksen zich van 
hun vrolijkste kant laten zien. Ook diverse 
politici en cultuurpessimisten appelleren aan  
een terugkeer naar vermeend betere oude tij-
den. Maar doet dit verschijnsel zich ook over 
de grens voor? Op basis van een in 2016 uitge-
voerde wereldwijde enquête in 33 landen door 
Ipsos komt het verlossende antwoord: dit ver-
schijnsel doet zich in alle onderzochte landen 
voor. Mensen werd gevraagd of zij het aandeel 
van de bevolking kunnen schatten dat zich re-
delijk tot zeer gelukkig voelt. De figuur toont 
de geschatte percentages en daarnaast het per-
centage dat uit ander onderzoek komt waarin 
mensen hun eigen geluksniveau rapporteren. 
In dit soort meta-onderzoek is het normaal dat 
er toch altijd wel landen zijn waar men dicht 
bij het goede antwoord zit, maar deze geluks-
grafiek is een van de weinige waar iedereen er 
systematisch behoorlijk naast zit en dat is veel-
zeggend. De grote vraag is natuurlijk, welk cij-
fer moeten we vertrouwen? Hoe eerlijk is het 
antwoord dat je zelf geeft op de vraag “Hoe 
gelukkig bent u alles bij elkaar genomen?” Of 

Het onderschatte geluk 

We onderschatten hoe gelukkig mensen zijn. Hoewel Nederlanders 
de wereld vaak wat donkerder zien dan hij werkelijk is blijkt deze 
onderschatting niet een typisch Nederlands verschijnsel, het komt  
overal voor.

zitten we zelf altijd mis als we over anderen 
nadenken? Het echte antwoord zullen we 
wellicht nooit weten. Percepties van percep-
ties, het is vragen om moeilijkheden, maar 
het prikkelt wel de hersenen.
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De onderschatting van geluk: het verschil tussen hoe hoog mensen schatten dat mensen in eigen land gelukkig 

zijn en het gemeten gemiddelde geluksniveau, gerangschikt naar verschil tussen inschatting en gemeten geluk

Bron: Ipsos, The Perils of Perception (2016), de zelfgerapporteerde geluksniveaus’s komen grotendeels uit de World Values Study (WVS). De vraag over hoe 

anderen geluk ervaren is gebaseerd op de vraag: “When asked in a survey, what percentage of people do you think said that, taking all things together, they 

are very happy or rather happy?” In de WVS zijn de overige antwoordcategorieën: (3) not very happy; (4) not at all happy.  De totale lijst van landen in het 

Ipsos-onderzoek voor de geluksvraag omvatte 33 landen.
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