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"Belangrijke en heldere vragen over de positieve psychologie kundig en geestig beantwoord. 

Hein Zegers heeft een onderzoekende geest die ook kritisch kijkt naar datgene waar hij zelf 

enthousiast over is. In dit geval de positieve psychologie. In zijn boek stelt hij dertig wezenlijke 

vragen over dat onderwerp. Het zijn vragen die veel mensen zullen hebben die met positieve 

psychologie werken of willen werken. En het zijn vragen die hij helder en geestig beantwoordt. 

Maar vooral beantwoordt vanuit het beschikbare wetenschappelijke onderzoek."

Em prof. dr. Jan Auke Walburg, eerste professor positieve psychologie in de Lage Landen
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1. Waarom dit boek? 
De positieve psychologie stelt vragen als: Wat maakt ons gelukkig? Wat doet mensen groeien? 

Wat doet ons floreren? Wat geeft ons leven zin? Het antwoord op deze vragen is niet altijd even 

eenvoudig. Daarom is er dit boek. Dit boek geeft antwoorden op de meest brandende vragen uit 

de positieve psychologie. Antwoorden, zo eenvoudig mogelijk, maar niet eenvoudiger.

Wat maakt mensen gelukkig?
Positieve psychologie is een wetenschap. En wetenschap is niet altijd eenvoudig. Neem 

nu de vraag: ‘Wat maakt mensen gelukkig?’ Een uitspraak als ‘X maakt mensen ge-

lukkig’ is bijna per definitie verkeerd. Wat de éne persoon gelukkig maakt, maakt 

de andere juist ongelukkig. Of misschien maakt X kortstondig gelukkig, maar 

op lange termijn ongelukkig. Of misschien weten we écht niet welk effect 

X heeft. Ook dat moeten we durven zeggen. Ook dat is wetenschap. Niet 

eenvoudig.

Anderzijds hebben vele mensen weinig tijd en energie voor genuanceer-

de antwoorden. En dat is oké. Want precies daarvoor dient dit boek. Het 

geeft zo eenvoudig mogelijke antwoorden op vragen uit de positieve 

psychologie, maar respecteert daarbij toch zo correct mogelijk de 

wetenschappelijke bronnen. Daarom staan bij elk antwoord onderaan de 

wetenschappelijke bronnen waarop de tekst is gebaseerd.

Scheermes van Ockham
Een gouden regel vormt daarbij het zogenaamde ‘scheermes van Ockham’. 

Dit is een concept uit de wetenschapsfilosofie. Ook Albert Einstein (1934) was dit 

concept genegen. Het scheermes van Ockham stelt dat als je de keuze hebt uit ver-

schillende verklaringsmodellen, dat het eenvoudigste model meestal de voorkeur geniet 

(Keele, 2010; Spade, 1999).
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Neem nu het feit dat je deze tekst aan het lezen bent. Een eerste mogelijke verklaring is dat je misschien interes-

se hebt voor positieve psychologie. Een tweede mogelijke verklaring is dat misschien een Marsmannetje  een 

onzichtbare kabel in jouw hersenen heeft ingeplugd, en jou (buiten jouw weten om) met diverse stuurknuppels 

aanstuurt om dit boekje nu in handen te nemen en open te slaan. Welnu, het eerste verklaringsmodel is het een-

voudigste, en verdient daarom de voorkeur.

Let wel, het scheermes van Ockham is niet altijd correct – het is immers ook op zichzelf van toepassing. Maar als 

vuistregel werkt het doorgaans wel prima. Daarom gebruiken wij het hier ook als leidraad bij het beantwoorden 

van cruciale vragen uit de positieve psychologie: zo eenvoudig mogelijk, maar niet eenvoudiger.

Wat maakt jou gelukkig? 
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