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Nederlandse samenvatting 

De basisveronderstelling van de analyses in dit boek is dat iemand die 
beweert gelukkig te zijn met zijn leven, dit ook daadwerkelijk is en dat zijn 
geluksniveau vergelijkbaar is met dat van anderen. 

Deze basisveronderstelling maakt van zelf-gerapporteerde geluksniveaus 
van respondenten een krachtig onderzoeksinstrument. Door te analyseren 
in welke omstandigheden mensen gelukkig zijn en welke niet, kunnen we 
een prijs zetten op deze omstandigheden. Vinden we bijvoorbeeld dat re
spondenten die in een warm klimaat wonen en tienduizend gulden minder 
verdienen per jaar zich toch gemiddeld even gelukkig voelen als respon
denten die in een koud klimaat wonen en verder niet verschillen, dan is 
de waarde van een warm klimaat kennelijk tienduizend gulden per jaar. 
Evenzo kunnen we de monetaire waarde voor respondenten van een medis
che ingreep, kinderen, veiligheid, schone lucht, een brug, e tc , berekenen 
door het effect hiervan op geluk te vergelijken met het effect van inkomen 
op geluk. Door gebruik te maken van grootscheepse huishoud-enquêtes, 
kunnen we daarom inzicht krijgen in de waarde van meetbare omstandighe
den en beleidsaanbevelingen doen die het totale geluk van een doelgroep 
kunnen verhogen. 

Sommige economen moeten niets van dit soort analyses hebben. "Geen 
woorden maar daden" en "praatjes vullen geen gaatjes" kenmerken de 
opinie van deze economen, die niet geloven dat zelf-gerapporteerde geluk
sniveaus iets zinnigs betekenen. Aan de ene kant is dit onbegrijpelijk. Als 
geluk, of een andere individuele maatstaf voor de subjectieve waardering 
van omstandigheden, niet meetbaar is, heb je immers geen maatstaf voor 
de mate waarin iets 'voordelig' is voor een doelgroep en kan geen enkele 
kosten-baten analyse worden gedaan. Wie zegt dan dat een beleidsvoorne
men dat miljoenen mensen ten goede komt, maar één persoon ten slechte, 
uitgevoerd moet worden? Hoe weet je dan of een progressieve belasting, 
die de rijken relatief meer belast dan de armen en dus herverdeelt, per 
saldo meer geluk oplevert dan een belasting die steelt van de armen en 
geeft aan de rijken? Geen enkele maatregel, van het bouwen van wegen 
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tot het verdedigen van landsgrenzen, kan dan als 'voordelig' worden aange
merkt. Nou weerhoudt dit de sceptische economen er natuurlijk niet van 
om toch beleidsaanbevelingen te doen, omdat ze gewoon een bepaald ver
band tussen omstandigheden en geluk aannemen in plaats van meten (zie 
hoofdstuk 1). Dat dit niet wetenschappelijk bevredigend is, mag duidelijk 
zijn. Bijna iedere beleidsanalyse heeft een maatstaf nodig voor de mate 
waarin individuen hun omstandigheden waarderen en het ligt dan voor 
de hand om die waardering te proberen te meten op het niveau van het 
individu. 

Aan de andere kant is enige mate van scepsis ten aanzien van zelf-
gerapporteerde geluksniveaus zeer begrijpelijk. Het is voor velen namelijk 
helemaal niet duidelijk wat er met geluk wordt bedoeld, laat staan dat 
dit vergelijkbaar zou zijn tussen individuen. Bovendien heerst er onder de 
meeste economen het gevoel dat de antwoorden van respondenten niet te 
vertrouwen zijn. Inderdaad blijkt vaak dat de antwoorden van responden
ten erg afhangen van de vorm en inhoud enquête en het interview zelf. Zo 
blijkt dat respondenten graag positief over willen komen, dat ze worden 
beinvloed door de vragen die ze krijgen, dat ze worden beinvloed door so
ciale conventies in hun maatschappij, dat ze zich niet alles perfect kunnen 
herinneren, dat ze vaak uit de enquête proberen te begrijpen wat een vraag 
zou kunnen betekenen, etc. (zie bijv. Hanemann (1994)). Dit is echter niet 
een teken dat de respondent de vragen verkeerd beantwoordt, maar een re
flectie van het simpele feit dat geen enkel begrip eenduidig gedefinieerd is, 
hoezeer de vragensteller dat ook zou willen (Schwarz (1995)). 

Om toch aan de standaardkritiek op de vaagheid van het begrip 'geluk' 
tegemoet te komen, wordt in dit boek uitvoerig stilgestaan bij de manier 
waarop respondenten tot een antwoord komen. Hierbij wordt voornamelijk 
uit de theorieën van Edgeworth (1881) en Kahneman (1998) geput. In 
interviews wordt geluk gemeten door te vragen "Hoezeer bent u, alles bij 
elkaar genomen, tevreden met uw leven op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 
staat voor zeer ontevreden en 10 voor zeer tevreden?" Het antwoord wordt 
het totale geluk, of ook het welzijnsniveau van een individu genoemd. Nu 
hebben psychologen ontdekt dat individuen continu hun huidige situatie 
evalueren in termen van goed en slecht, zodat ze op ieder moment kunnen 
beslissen een bepaalde handeling te stoppen of ermee door te gaan. Hi
erdoor zijn mensen bijvoorbeeld snel in staat te reageren op bedreigende 
omstandigheden. Kahneman denkt dat respondenten de momentele evalu
aties van hun verleden en de momentele evaluaties die ze verwachten in de 
toekomst te krijgen, aggregeren op het moment dat hun wordt gevraagd 
hoe tevreden ze zijn. Tussen deze momentele evaluaties en het aggregeren 
vindt echter een geheugenweging plaats: gebeurtenissen van lang gele-
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den tellen minder zwaar dan gebeurtenissen van recente datum. Tevens 
worden gebeurtenissen, en de daarbij behorende momentele evaluaties, 
beter onthouden en dus zwaarder wegend naarmate ze abnormaler zijn. 
Omdat herinneren een vorm van consumptie is (het herinneren van een 
plezierige situatie verhoogd de mate waarin je je op dat moment gelukkig 
voelt), kunnen de geheugengewichten van gebeurtenissen een beeld geven 
van hoezeer een gebeurtenis de latere stroom momentele evaluaties heeft 
beinvloed. De geheugenweging leent zich echter ook voor manipulatie, 
zowel zelf-manipulatie als interviewer-manipulatie. Zelf-manipulatie treedt 
op wanneer een individu bepaalde gebeurtenissen 'succesvol' vergeet. Als 
een individu er bijvoorbeeld in slaagt zich alleen gelukkige momenten te 
herinneren, zullen ongelukkige momenten ook echt veel minder belangrijk 
zijn voor het huidige geluksniveau dan gelukkige momenten. Deze vorm 
van manipulatie geeft geen vertekend beeld van het gemiddelde momentele 
geluksniveau van individuen omdat deze 'verdringing' daadwerkelijk mo
mentele evaluaties beïnvloedt. Interviewer-manipulatie treedt op wanneer 
de vragen die een interviewer vóór de geluksvraag stelt, invloed hebben op 
de mate waarin bepaalde omstandigheden op dat moment worden herin
nerd. Deze vorm van manipulatie, die voor de enquêtes die in dit boek 
gebruikt zijn aantoonbaar relevant is, geeft wèl een vertekend beeld van 
het echte effect van omstandigheden op geluk en moet dus vermeden wor
den. Dit levert inzichten op betreffende de volgorde en manier waarop 
vragen moeten worden gesteld (cf. Schwarz (1995)). Deze hypotheses 
aangaande de betekenis van geluk wordt zelf niet in dit proefschrift onder
zocht, aangezien de data-bestanden geen gegevens hebben over momentele 
evaluaties. 

Door geluk te interpreteren als een geaggregeerde stroom momentele 
evaluaties kun je ook onderscheid maken tussen deelgelukken, zoals de 
mate waarin mensen gelukkig zijn met hun inkomen, hun familiesituatie, 
hun werk, etc. Voor deze deelgelukken wegen slechts die momenten mee die 
relevant worden geacht door de respondent. Bij het bepalen van de mate 
waarin iemand gelukkig is met zijn werk bijvoorbeeld, zullen de evaluaties 
van de momenten die een respondent tijdens zijn werk beleeft zwaarder we
gen dan de evaluaties van momenten die niet tijdens het werk zijn beleefd. 
Op een zelfde manier krijg je vele overlappende deelgelukken, terwijl de 
tevredenheid met het leven als geheel het 'best' het echte geluksniveau van 
een respondent beschrijft. 

In de eerste hoofstukken wordt voortgegaan op de literatuur over de 
Leiden methode, geïnitieerd door Van Praag (1968, 1971) aan de Rijksuni
versiteit van Leiden. In deze literatuur is voornamelijk onderzoek gedaan 
naar de mate waarin mensen tevreden zijn met him inkomen, ook wel het 
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welvaartsniveau genoemd. In hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van 
deze literatuur. 

In hoofdstuk 2 wordt, in navolging van Hagenaars (1986), Leiden-
armoede gedefinieerd als een situatie van lage tevredenheid met het huishoud-
inkomen. Het percentage van huishoudens dat Leiden-arm was werd geme
ten voor Rusland in de periode 1991-1995 met behulp van een grote Rus
sische huishoud-enquête in 1991 en een houshoudpanel in 1993-1995. De 
voornaamste vernieuwing van dit hoofdstuk is dat veel empirische proble
men tegelijk opgelost worden, zoals het probleem dat niet het inkomen van 
alle gezinsleden gemeten werd, dat inkomens boven een bepaalde hoogte 
niet bekend waren, dat sommige respondenten in 1991 deden aan ruilhan
del, dat er sprake was van het a-select wegvallen van respondenten over 
de tijd, dat de respondenten uit de latere jaren ouder en hoger opgeleid 
waren dan gemiddeld in de Russische bevolking, etc. Corrigerend voor deze 
problemen, was de eindbevinding een zeer hoog percentage huishoudens dat 
arm was in Rusland, dalend van zo'n tachtig procent in 1991 tot zeventig 
procent in 1995. Deze percentages zijn veel hoger dan dat gevonden wordt 
met relatieve definities van armoede, waarin huishoudens als arm worden 
gedefinieerd als ze relatief weinig financiële middelen hebben t.o.v. an
dere huishoudens. Het hoge percentage Leiden-armoede lijkt echter de on
twikkelingen in Rusland beter te reflecteren, waar er op grote schaal ziekte 
en honger wordt geleden. Een andere mogelijke reden van deze hoge ar-
moedecijfers is dat de enkele rijke Russen hun rijkdom breed laten hangen, 
wat vele andere Russen doet denken dat zij het relatief slecht hebben, waar
door zij zich arm voelen. Deprivatie en vergelijkingen met de weinige rijken 
zouden de redenen kunnen zijn voor de hoge mate van Leiden-armoede. 

Een empirisch probleem was dat we voor de periode 1993-1995 de 
grootte van de zwarte markt niet konden identificeren, terwijl dit met 
behulp van antwoorden op vragen aangaande de mate waarin verschil
lende inkomsten-bronnen voor respondenten belangrijk waren voor 1991 
wel mogelijk was. De substantiële en groeiende grijze economie in Rusland 
werd simpelweg verborgen gehouden door de respondenten, die onofficiële 
bronnen van inkomsten niet meetelden in het inkomen dat zij rapporteer
den. Om dit probleem, dat uiteraard de armoede resultaten in 1993-1995 
beïnvloedt, te ondervangen, wordt in hoofdstuk 3 een vraag geanalyseerd 
die speciaal ontworpen en opgenomen was in de enquête van 1997 om 
de mate te achterhalen waarin respondenten hun onofficiële bronnen van 
inkomsten voor ons verbergen. Door respondenten te vragen hoeveel ze per 
maand aangeboden zouden moeten worden om al hun huidige activiteiten 
in te wisselen voor een andere baan, vragen we impliciet naar de totale 
huidige waarde van al hun activiteiten, of die nu legaal of illegaal waren. 
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Uit de antwoorden blijkt dat respondenten waarschijnlijk zo ongeveer de 
helft van het inkomen dat ze echt verdienen, inclusief inkomsten uit de 
zwarte markt of criminele activiteiten, niet opgeven op het moment dat 
ze gevraagd wordt wat hun totale inkomsten zijn. Uiteraard betekent dit 
dat het echte armoede cijfer in 1995 lager zal liggen dan zeventig procent, 
hoewel de resultaten aangeven dat, zelfs als respondenten de helft van hun 
inkomen verzwijgen, zo'n vijftig procent van de respondenten nog steeds 
Leiden-arm is. 

In hoofdstuk 4 wordt de waarde van klimatologische omstandigheden 
in Rusland geschat door het welzij nsniveau en het welvaartsniveau van 
respondenten in 35 verschillende Russische klimaatregiones in de periode 
1993-1994 te vergelijken. Het zal geen verbazing wekken dat vooral de 
extreme kou en harde januari-winden, die in grote gebieden van Rusland 
voorkomen, een negatief effect hebben op welvaart en welzijn. Andere kli
maatomstandigheden hebben een asymmetrisch effect. Zo hebben veel uren 
zon en weinig sneeuw een positieve uitwerking op het welzijn van individuen 
maar nauwelijks effect op welvaart. Met behulp van de gevonden effecten 
konden klimaat-equivalentieschalen worden berekend. Deze schalen geven 
aan hoeveel het inkomen van een individu die van Moskou naar een an
der stad zou moeten verhuizen zou moeten worden gecompenseerd om het 
welvaarts- of welzij nsni veau constant te houden. Niet verwonderlijk was 
Gurjew, een zonnige stad aan de Zwarte Zee, de plek waar individuen het 
best af waren in termen van welzijn en welvaart. Dudinka, een extreem 
koude plek dicht bij de noordpool, was de slechtste plek om te leven in de 
set geanalyseerde regionen. De mate waarin inkomens reeds gecompenseerd 
worden voor klimaat, is meer in overeenstemming met compensaties voor 
welvaartsverschillen, dan met compensaties voor welzijnsverschillen. Dit 
zou kunnen betekenen dat bedrijven en instanties tot nu toe meer rekening 
houden met welvaartseffecten van klimaat dan met welzijnseffecten. Met 
behulp van de gevonden effecten van klimaat kan worden bekeken of het 
waarschijnlijk is dat klimaatveranderingen, zoals voorspeld door het Inter
governmental Panel on Climate Change (1990, 1995), het gemiddelde wel
vaartsniveau van de Russen zullen doen toe- of afnemen. Als we de gevol
gen van klimaat die we niet kunnen meten met een huishoud-enquête, zoals 
het effect van een veranderend klimaat op zeespiegels, transitie-effecten, ef
fecten op de vruchtbaarheid van het. land, e tc , niet meerekenen, blijkt dat 
het waarschijnlijk is dat een warmer klimaat met meer regen het gemid
delde welvaartsniveau van de Russen zal verhogen. 

In hoofdstuk 5 en 6 worden de betekenis en determinanten van welz
ijn onderzocht. In hoofdstuk 5 wordt de struktuur van welzijn onder
zocht door na te gaan of en hoe leeftijd, inkomen, educatie, kindertal, 
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etc., effect hebben op deelgelukken, en welke aandelen verschillende deel-
gelukken hebben in welzijn. Hierdoor wordt inzicht gekregen op de manier 
waarop persoonlijke omstandigheden in Duitsland het leven van individuen 
beïnvloeden. Een greep uit de resultaten: het effect van een hoger inkomen 
op welzijn blijkt voornamelijk te werken via financieel geluk en werkgeluk, 
terwijl het effect via vrijetijdsgeluk verwaarloosbaar klein is; het hebben 
van kinderen blijkt veel uit te maken voor woonsituatiegeluk, maar niet 
voor omgevingsgeluk; inkomensgeluk, gezondheidsgeluk en werkgeluk bli
jken belangrijker voor welzijn dan vrijetijdsgeluk, geluk met de woonsitu
atie en omgevingsgeluk. 

Door de totaal-effecten van variabelen op welzijn te berekenen, wordt 
inzicht gekregen op de 'prijzen' van allerlei omstandigheden. Alhoewel vele 
relevante factoren niet beschikbaar waren in de gebruikte Duitse enquête 
uit 1992 en de resultaten daarom door nadere studies op betrouwbaarheid 
moeten worden onderzocht, lijkt de gebruikte methode in potentie zeer 
geschikt om het effect van beleid op het welzijn van verschillende de
mografische groepen door te rekenen. 

In hoofdstuk 6 wordt nader ingegaan op de betekenis van welzijn als 
aggregatie van een stroom momentele evaluaties. Tevens wordt in hoofd
stuk 6 bekeken of het gedrag van individuen consistent is met de gedachte 
dat ze proberen hun welzijn te maximaliseren. Zou dit het geval zijn, dan 
is het concept welzijn gelijk aan het concept nut in de micro-economie, dat 
gedefinieerd is als "datgene waarvan de maximisatie leidt tot keuzegedrag". 
Er wordt in hoofdstuk 6 beargumenteerd dat als individuen hun welzijn 
zouden willen maximaliseren, ze die aspecten van hun leven waarmee ze 
ongelukkig zijn, zouden moeten willen veranderen en ook daadwerkelijk 
gaan veranderen. Tevens zouden ze dan die aspecten van hun leven waar 
ze ongelukkig mee zijn zo min mogelijk belangrijk moeten vinden en moeten 
proberen te vergeten. In de Russische en Duitse panel-data waarop deze 
hypotheses worden getest, kan dit gedrag enigzins worden aangetoond. De 
richting van de gevonden verbanden zijn namelijk als verondersteld. De 
resultaten geven echter niet voldoende uitsluitsel omdat de meeste acties 
van individuen niet worden voorspeld. Dit zou erop kunnen duiden dat ve
randeringen erg snel optreden, waardoor de genoemde verbanden niet erg 
sterk zijn in een studie die personen slechts een maal per jaar ondervraagt. 

Het concluderende hoofdstuk 7 is een beschouwend hoofdstuk, waarin 
geprobeerd wordt de filosofische en praktische problemen die we kunnen 
tegenkomen als we beleid willen baseren op geluksonderzoek, in kaart te 
brengen. Sommige filosofisch getinte obstakels aangedragen door tegen
standers van geluksonderzoek betreffen de validiteit van het begrip geluk. 
Er zijn echter ook obstakels die niets met de validiteit van geluksmeting te 
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maken hebben. Neem de volgende vraag: is een land waarin de helft van 
de bevolking een geluk van negen heeft en de andere helft een geluk van 
zeven, gemiddeld gelukkiger dan een land waarin iedereen een acht heeft? 
Het antwoord hangt af van de geluksafstand tussen diverse antwoorden. Er 
bestaat verschil van mening omtrend hoe deze geluksafstanden te meten. 
Sommigen beargumenteren dat een schaal van 1 tot 10 door iedere respon
dent opgevat zal worden als een schaal met gelijke afstanden omdat zo'n 
schaal in het dagelijkse leven op school, op het werk en in ieder boekhoud
kundig systeem gelijke afstanden kent tussen opeenvolgende getallen. An
deren beweren dat bevolkingen soms extreme antwoorden vermijden (of 
juist zoeken) en dus de extremiteit van hun antwoorden afzwakken. Dit 
zou betekenen dat de geluksafstanden niet gelijk hoeven te zijn. Nader 
onderzoek moet uitwijzen welke van deze alternatieven waarschijnlijker is. 

Een ander probleem is de gelukswaarde van het leven zelf. Sommige 
onderzoekers menen dat het leven oneindig veel geluk waard is. Dan zou 
echter een regering of een bedrijf nimmer iets mogen ondernemen wat een 
risico voor iemand inhoudt en dus nimmer het geluk van de levenden mee 
mogen nemen in hun overwegingen. Een oneindige gelukswaarde van het 
leven zou ingaan tegen de dagelijkse keuzes van vrijwel iedereen die via het 
nemen van gevaarlijke stoffen (tabak), het niet-sporten, het deelnemen aan 
het verkeer, e tc , risico neemt. Een oneindige gelukswaarde van het leven 
is dus onpraktisch en onwaarschijnlijk. Hoe hoog moet de waarde echter 
zijn en hoe meten we het? In de praktijk worden dit soort vragen door 
rechtbanken die met claims te maken krijgen, opgelost door de waarde 
van een mens gelijk te stellen aan zijn vervangingskosten, waaronder de 
kosten van de genoten opleiding en de te verwachten inkomensstroom. Het 
mag duidelijk zijn dat ook dit ad hoc is. De huidige 'beste gok' lijkt 
de impliciete gelukswaarde te zijn die mensen aan het leven toekennen. 
Dat wil zeggen: de hoeveelheid geluk waar mensen bereid voor zijn een 
risico op overlijden op de koop toe te nemen. Hiermee kunnen we in elk 
geval de ex ante waarde van het leven bepalen. De ex post waarde zal 
altijd wel een mysterie blijven. Deze, en andere uitstaande filosofische 
en praktische problemen vormen echter nog immer een dankbaar terrein 
voor onderzoekers. Uit het onderzoek naar deze problemen komen dan ook 
regelmatig inzichten over menselijke gedragingen en belevingen. 

Concluderend: door middel van empirische en theoretische analyses 
geeft dit boek aan dat de analyse van zelf-gerapporteerde geluksniveaus 
van mensen zinvol is omdat het nieuwe inzichten oplevert op het economis
che systeem en de maatschappij om ons heen. Als empirische metingen van 
nut, geven zelf-gerapporteerde geluksniveaus economen de mogelijkheid 
beweringen over het effect van omstandigheden op het algemene welzi-
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jnsniveau empirisch te staven in plaats van afhankelijk te zijn van ad-
hoc aannames aangaande nutsfuncties. Gegeven de enorme hoeveelheid 
kosten-baten afwegingen die beleidsvragen oproepen, zijn geluksanalyses 
een goedkope en zinnige manier om de effecten van beleid door te bereke
nen. Daarom voorspel ik geluksonderzoek een blijde toekomst. 
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