GESPREKKEN
OVER GELUK
Je altijd gelukkig voelen, dat bestaat gewoon niet,
zeggen deskundigen die we ernaar vroegen.
Want tegenslag en nare dingen horen nu eenmaal bij
het leven. Als je dat accepteert, heb je juist meer oog
voor de mooie dingen die er nu al zijn.

SUSAN BÖGELS is hoogleraar ontwikkelingspsychopathologie aan
de Universiteit van Amsterdam en
gespecialiseerd in mindfulness.

“Veel mensen denken gelukkig te worden
van een goede baan, een liefhebbende
partner, een mooi huis. Maar het is juist
andersom. Als je je gelukkig voelt, leidt dat
tot het vinden van die partner, die baan en
dat huis. Want je wordt creatiever als je in
een positieve gemoedstoestand verkeert,
en trekt bijvoorbeeld meer sociale contacten aan.
In die zin is het dus terecht dat wij mensen
geluk nastreven; want als we ons gelukkig
voelen, levert dat veel op. Maar het is een

misvatting dat we daarvoor dingen zouden
moeten nastreven, zoals die goede baan en
die leuke partner. Door de afstand tussen
wie we zijn en wie we zouden willen zijn,
worden we juist ongelukkiger. Want dan
kijken we naar iets wat zich aan de horizon
bevindt en daardoor zien we de mooie
dingen die er nú zijn niet.
Boeddha zei: ‘Er is geen weg naar geluk,
geluk is de weg.’ Het gaat om hier en nu je
zegeningen tellen. Dat betekent niet dat je
geen doelen mag nastreven, maar kijk wel
goed of het de juiste doelen zijn. Naast mijn
to do-lijstje heb ik ook een to be-lijstje, dat
draait om de innerlijke houding van waaruit
ik dingen wil doen.
Een andere misvatting is dat geluk gelijk
zou staan aan het ervaren van een intens >
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geluksgevoel. Festivals en partydrugs hebben
hun populariteit aan die misvatting te danken.
Veel mensen zoeken een intens positief gevoel, maar je wordt daar niet gelukkiger van.
Want elk festival dat je mist, geeft onrust.
Wij lijden in deze tijd aan een verslaving aan
intensiteit. We streven naar enorme verliefdheden en geweldige ervaringen. Maar na
heel intense positieve gevoelens komen
vaak heel negatieve gevoelens. Het gaat
niet om de intensiteit, maar om de frequentie van je positief voelen. Dus dat je tachtig
procent van de tijd in een mild positieve
gemoedstoestand verkeert.
Aandachtig zijn maakt mensen het gelukkigst. Ik heb het over ‘flow’: zodanig met je
aandacht ergens bij zijn dat je daar helemaal
door wordt geabsorbeerd. Alles wat je met
aandacht doet, kan flow geven. Maar onze
maatschappij nodigt niet uit tot aandachtig
zijn en daardoor zoeken we het in heel
intense dingen. Terwijl het ’m juist in kleine
dingen kan zitten: een lekkere kop koffie,
een wandeling door het bos, een goed
gesprek. Het is heel bijzonder dat de mens
langdurig en diepgaand zijn aandacht kan
richten op van alles. Daar zouden we veel
zuiniger op moeten zijn.”

PAUL VAN TONGEREN is hoogleraar
wijsgerige ethiek aan de Radboud
Universiteit Nijmegen. Hij
schreef onder meer het boek
‘Leven is een kunst’.

“Wat kunnen wij anders doen dan streven
naar geluk? Geluk is immers de naam
die we geven aan datgene waar we naar
streven. Want waarom streven we iets na?

118 _

Mindfulness Werkboek

Je kunt allerlei doelen noemen, maar het
uiteindelijke antwoord is: omdat dat ons
gelukkig maakt.
Geluk wordt vaak opgevat als plezier, maar
die twee dingen zijn niet hetzelfde. Je hebt
vele, totaal verschillende ‘plezieren’ in
het leven. Het plezier in het lezen van een
boek is iets heel anders dan het plezier in
winkelen of het plezier in het helpen van
vluchtelingen. Naar welk plezier moet je
dan streven? De Griekse filosoof Aristoteles
heeft veel over geluk geschreven en hij
zegt: geluk is optimale zelfverwerkelijking.
Je moet ernaar streven om de mogelijk
heden die je in je hebt zo goed mogelijk te
verwerkelijken. Mensen handelen, voelen en
denken; streef ernaar om die drie dingen zo
goed mogelijk te doen.

‘Als je je zintuigen optimaal
ontwikkelt, ga je vanzelf
van mooie dingen genieten’
Bij zo goed mogelijk handelen denken we aan
moreel goed, maar ook effectief handelen.
Want je wilt ook dat jouw handelen succesvol
is, dat het ergens toe leidt. Bij zo goed
mogelijk voelen gaat het erom je vermogen
om dingen gewaar te worden optimaal te
ontwikkelen. Om je smaak en waarnemingsvermogen te verfijnen en meer nuances aan
te voelen. En bij zo goed mogelijk denken
draait het om het optimaal ontwikkelen van
je verstand, door onderwijs bijvoorbeeld.
Geluk zit ’m volgens Aristoteles dus in het
ontwikkelen van je mogelijkheden. Je moet
aan jezelf werken en niet wachten op dingen
die van buitenaf komen.
Als het om geluk gaat, denken mensen vaak >

‘Aandachtig zijn maakt ons het gelukkigst. Een kop koffie,
een wandeling door het bos, een goed gesprek’
SUSAN BÖGELS
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allereerst aan genot. Maar Aristoteles
plaatst genot juist achteraan. Hij zegt: als je
je mogelijkheden zo goed mogelijk verwerkelijkt, komt het genot vanzelf. Het plezier
zit op de rug van de handeling. Want als je
optimaal handelt en dingen goed doet, krijg
je vanzelf erkenning. En als je je zintuigen
optimaal ontwikkelt, ga je vanzelf van mooie
dingen genieten.
Aristoteles definieert het begrip geluk naar
analogie van het werkwoord ‘lukken’. Een
gelukkig mens is volgens hem een gelukt
mens. En toch: je kunt als mens volledig zijn
gelukt, maar als je kind bij een vliegtuigramp om het leven komt, is het voor jou niet
mogelijk om gelukkig te zijn. Daarom is
Aristoteles uiteindelijk ook heel reëel en
zegt hij: om gelukkig te zijn moet je ook een
beetje geluk hebben.”

‘Zoeken naar geluk is niet zinvol.
Je kunt beter erkennen wat er is’
E VE LINE BRAN DT
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INTERVIEWS RENATE VAN DER ZEE

EVELINE BRANDT is journalist en
mindfulnesstrainer in de regio
Leiden.

“Mensen komen meestal op mijn trainingen
af omdat ze een vorm van ongeluk ervaren.
Ik zeg dan meteen dat ze van een mindfulnesstraining niet gelukkiger worden. Op
de lange duur kun je door mindfulness
misschien wel meer geluk ervaren. Omdat
je leert de nare dingen die er nu eenmaal
zijn, te accepteren. Het uitgangspunt is dat
er altijd een vorm van lijden is in ons leven.
Of het nou om een vervelende collega
gaat, de dagelijkse file of veel ernstiger
leed zoals chronische pijn of een verloren
geliefde.
Dat lijden is er, maar wij mensen voegen
daar een tweede vorm van lijden aan toe

door ons ertegen te verzetten. En daardoor
verergeren we het. Tegen die tweede vorm
kunnen we wat doen, de eerste vorm zal
altijd op ons pad blijven komen. In het
boeddhisme spreekt men over de twee
pijlen van het lijden. De eerste is onontkoombaar, de andere maken we zelf –
dat is het verzet, het piekeren, de niet-
helpende gedachten zoals: dit gaat nooit
meer over, en: waarom ik?
Zelf heb ik twaalf jaar chronische buikpijn
gehad en lang stond ik in de verzetmodus.
Ik ervoer veel verongelijktheid en verdriet.
Dat is een normale menselijke reactie, maar
door de spanning die mijn verzet met zich
meebracht, kreeg ik juist meer pijn. Mindfulness leerde me een houding aan te nemen
van: oké, er is pijn, hoe kan ik daar het
beste mee omgaan? Daardoor verdween
een deel van mijn lijden en ging het uiteindelijk beter met me.
Tijdens een mindfulnesscursus word je
geconfronteerd met de eerste vorm van
lijden, en dat is pittig. Er wordt je juist
gevraagd ernaar te kijken. Tegelijkertijd
krijg je een techniek aangereikt om uit die
tweede vorm te blijven. Als je dat een tijdlang oefent, kun je meer acceptatie ervaren
en word je je bewuster van de fijne dingen
die er ook in je leven zijn. Dat kan uiteindelijk
meer geluksgevoelens met zich meebrengen.
Het kan een grote opluchting zijn dat je het
gevecht mag opgeven. Dat je niet meer
naar de fles, de chocolade of de afstandsbediening hoeft te grijpen. Zoeken naar
geluk is niet zinvol. Je kunt beter erkennen
wat er is. Als je dat een beetje in de vingers
krijgt, ga je vanzelf meer openstaan voor
gelukservaringen. Want dan je loop niet
meer piekerend onder die mooie bomen
door, maar zie je ze ook echt, in al hun
schoonheid.”

Happiness is seeing life with eyes wide open
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