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wat zegt dat?

  Geld maakt niet gelukkig. 
In alle onderzoeken komt steeds 
dezelfde conclusie terug: geld 
is een middel, maar geluk kun 
je niet kopen. Net zoals je echte 
vriendschap niet kunt kopen. Sterker nog, 
rijke erfgenamen vinden hun vermogen 
vaak een zware last. Dit bleek uit onderzoek 
van Ad Kil, psycholoog en pedagoog aan de 
Nyenrode Business Universiteit. Hij schreef 
er samen met twee anderen het boek  
De gouden rugzak over. Hierin komen  
alle ongemakken aan bod die het hebben 
van veel geld met zich meebrengt. 

Zo dragen rijke mensen een enorme 
verantwoordelijkheid om dat geld goed  
te beheren. Het hebben van veel geld  
veroorzaakt ook vaak conflicten, want  

mensen willen 
altijd iets van je. 
Rijke erfgenamen 
hebben volgens 
het onderzoek 
ook veel last van 
schaamte. Ze 
hebben niks  
gedaan voor  
hun geld, dus ze  
kunnen er ook 
niet trots op zijn. 
En als je niet hoeft 
te werken voor je 
geld, wat ga je dan 
met je leven doen? 
Deze extreem 

rijken die lijden onder hun vermogen en hun 
zoektocht naar zingeving zijn natuurlijk een 
uitzondering. Maar laten we wel wezen, de 
gemiddelde Nederlander heeft financieel 
weinig te klagen. Toch zijn we lang niet 
allemaal gelukkig. Het is niet voor niets  
dat bijvoorbeeld mindfulness de laatste jaren 
populair is. Blijkbaar zoeken we geluk toch 
liever in onszelf dan op onze bankrekening.

 Eerlijk duurt het langst. Een 
leugen komt uiteindelijk altijd uit, dat is 
de boodschap. Je schopt het dus een 
stuk verder als je altijd de waarheid 
spreekt. Is dat wel zo? Elze Ufkes, universitair 
docent Conflict, Risico en Veiligheid aan de 

Universiteit Twente onderzoekt hoe 
we leugenaars denken te kunnen 
ontmaskeren. Komen mensen die 
liegen vaak met hun oneerlijkheid 
weg? ‘Ja, eigenlijk wel. Zelfs een 
slechte leugenaar valt niet snel 
door de mand’, zegt hij. ‘Dat komt 
doordat we er in principe vanuit gaan 
dat iemand de waarheid spreekt. 
Bovendien willen we graag dat 
anderen niet liegen. Dat vinden  
we prettiger, dus we stellen ons  
daar ook een beetje op in.’ 

Uit onderzoek blijkt volgens 
Ufkes bovendien dat we vaak de 
verkeerde signalen herkennen als 
lieggedrag. ‘Aan je neus zitten wordt 
vaak genoemd. Iemand niet recht 
aankijken ook. En mensen die niet 
stil zitten zouden ook oneerlijk zijn. 
Dat bleek in een vervolgonderzoek 
juist het tegenovergestelde te zijn.’

We betrappen een leugenaar  
dus niet snel. Dat betekent dat je 
best ver kunt komen als je niet eerlijk 
bent. Ufkes wil daar nog wel iets  
aan toevoegen. ‘Als je toch een keer 
wordt betrapt op liegen, dan wordt 
het beeld dat anderen van je hebben 

veel zwaarder beschadigd dan wat je goed kunt 
maken met eerlijkheid of iets dergelijks. Negatieve 
ervaringen wegen namelijk bij de meeste mensen 
veel zwaarder dan positieve.’

 Een goed begin is het 
halve werk. Psycholoog Ellen 
Huijsmans ziet in haar praktijk 
Inmotie in Utrecht vaak dat 
mensen in deze tijd, waarin we 
zoveel keuzes hebben, ergens 
enthousiast aan beginnen, maar 
het vervolgens niet afmaken. 
‘In die zin klopt het gezegde nog steeds 
wel’, zegt ze. ‘Door alle prikkels die op 
ons afkomen, komt onze volharding snel 
onder druk te staan. We zijn snel afgeleid. 
Het is daarom belangrijk je niet als een kip 
zonder kop ergens in te storten, maar eerst 
even goed de tijd te nemen om de taak 
te overzien en vooraf te bedenken hoe je 
dit tot een goed einde kunt brengen’, legt 
Huijsmans uit. ‘Dan wordt de kans groter dat 
je de klus ook echt afmaakt.’ Toch plaatst ze 
nog wel een kanttekening bij het gezegde. 
‘Om optimaal te functioneren, heb je ook 
een bepaalde mate van stress nodig. Als je 
te weinig stress hebt, functioneer je onder je 
niveau.’ Wat dat betreft is het juist goed om 
bijvoorbeeld een beetje te laat ergens aan te 
beginnen. Ook Marianne Joëls, neurobioloog 
aan het UMC Utrecht, zegt dat stress soms 
een positieve functie heeft. Ze deed met 
een team onderzoek naar de effecten van 
stress en ontdekte dat het geheugen beter 
werkt in stresssituaties. Wie dus een beetje 
onder druk staat omdat hij niet optimaal 
aan een taak is begonnen, onthoudt dingen 
beter. Een goed begin, is dus niet altijd het 
halve werk.
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‘Dat is een waarheid als  
een koe’ en ‘De appel 
valt niet ver van de 
boom’. Snijden onze 
gezegdes eigenlijk hout? 
Deskundigen leggen ze 
onder de loep.
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