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Positieve psychologie 2.0: 
voorbij het geluk
Pijn, verlies, rouw en beperking: welkom bij de thema’s van 

dit nummer. Maar wat doen deze in het Tijdschrift Positieve 

Psychologie? Er is weinig positiefs aan, zou je zeggen; je wenst 

ze immers niemand toe. Ze horen bij het leven, deze existential 

givens zoals psychiater Irvin Yalom (1980) ze noemt. Je krijgt ze er 

gratis bij, ieder mens krijgt er vroeg of laat mee te maken. Maar 

of je daar nou blij mee moet zijn… 
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I n eerste instantie verbaasde het me dan 

ook toen deze thema’s zich luid en duide-

lijk aandienden in mijn promotieonderzoek 

naar zingeving. Daarin stelde ik honderden 

mensen, van bejaarden en studenten tot 

directeuren en daklozen, één en dezelfde vraag: 

stel dat je uit je hele leven één herinnering mag 
meenemen naar het hiernamaals, welke kies je 
dan? Dat ene moment dat mensen kiezen moet 

wel heel betekenisvol zijn, was mijn aanname. 

Wat laten deze herinneringen zien over wat 

er echt toe doet in het leven? Gedurende het 

onderzoek interviewde ik mensen over hun 

herinnering en ontwikkelde ik een methodiek die 

mensen helpt om te ontdekken wat die ene her-

innering hen leert over zichzelf en hun bronnen 

van zingeving. En ik schreef er een boek over: Je 
leven in één herinnering (Van de Goor, 2020).

Niet alleen positieve herinneringen
Wanneer je kijkt naar de verzameling herinne-

ringen die zo is ontstaan, dan domineren de 

fijne, prettige ervaringen, waar louter positieve 

emoties aan verbonden zijn: de herinnering aan 

de geboorte van een kind, aan het vinden van 

de liefde, aan de schoonheid van een zonsonder-

gang aan zee, … Maar niet alle herinneringen 

zijn zo positief: een groot deel van de mensen 

koos juist een herinnering die niet bepaald 

‘gelukkig’ te noemen is. Zo koos een student 

het moment dat hij met zijn vriendengroep de 

kist met het lichaam van een van deze vrienden 

naar het graf droeg. Er is de herinnering aan het 

ontmaskeren van een leugen, aan het sterfbed 

van een geliefde, aan de afwijzing van een vader. 

Het zijn momenten waarin ziekte, crisis, depres-

sie, verlies, dood, eenzaamheid en ongeluk een 

hoofdrol spelen; waarin mensen er plotseling 

mee geconfronteerd worden of ermee leven als 

onderdeel van hun dagelijkse realiteit.

Het is iets wat overduidelijk uit mijn onderzoek 

spreekt: ogenschijnlijk negatieve ervaringen 

kunnen blijkbaar bijzonder waardevol zijn. Zo 

■ Jacky van de Goor

waardevol, dat mensen de herinnering aan zo’n 

ervaring verkiezen boven alle andere herinne-

ringen uit hun leven. Geluk en zin zijn blijkbaar 

niet hetzelfde. Mijn onderzoek bevestigt hiermee 

de bevindingen van psycholoog Roy Baumeister 

en zijn collega’s (2013) op het gebied van zin en 

geluk, en het verschil daartussen. Tussen het ple-

zierige, comfortabele leven, vervuld van positieve 

emoties, en het betekenisvolle, waardevolle leven 

dat niet altijd vrij is van zorg of stress. 

Existential givens
In de herinneringen wordt dat op veel verschil-

lende manieren zichtbaar. Zo koos een vrouw de 

bitterzoete jeugdherinnering aan het moment 

waarop ze als kind in de tuin van haar groot-

ouders aan het spelen was, en ze haar opa 

vanachter het raam naar haar zag glimlachen ‒ 
haar opa, die al lang erg ziek was, en niet meer 

kon lopen en praten. “Het is het meest kalme, 

vredige én meest verdrietige moment dat ik in 

mijn leven heb gehad”, zei ze erover. Maar er 

zijn ook minder vredige ervaringen. Zo koos een 

jongeman de herinnering aan het moment dat 

zijn vader, een grote, sterke man waar hij altijd 

naar opkeek, tijdens een wandeling in de bergen 

plotseling bezweek aan de hitte. En is er de 

afschuwelijke herinnering van een vader aan het 

moment dat zijn dochtertje van slechts enkele 

maanden oud, heel plotseling in zijn armen 

sterft.

Het zijn ervaringen die ten diepste confronteren 

met de existential givens: met oncontroleerbaar-

heid, eindigheid, lijden en kwetsbaarheid. Waar 

deze in de herinnering van de vrouw aan haar 

opa als een constante factor op de achtergrond 

aanwezig zijn, dienen deze zich in de herinnering 

aan de bergwandeling en het overlijden van de 

baby heel plotseling aan. Herinneringen van dit 

laatste type worden ook wel contrastervaringen 

genoemd: ervaringen die ‒ vaak op ruwe wijze ‒
een inbreuk doen op het leven doordat vanzelf-

sprekendheden wegvallen. Ze werken ontrege-
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lend en doorbreken onze vertrouwde manier van 

betekenisgeven (Anbeek, 2018).  

Verrijking
Maar het is juist in deze ontregeling waarin de 

waarde van deze ervaringen zit. Het is telkens 

het negatieve, pijnlijke, wat de mensen losbreekt 

uit datgene wat ze altijd voor vanzelfsprekend 

hebben aangenomen. De ontregeling biedt 

daardoor tegelijkertijd een opening. “There’s a 
crack in everything, that’s where the light gets 
in”, zoals Leonard Cohen zingt. De deelnemers 

aan mijn onderzoek duidden dat ook zelf: zo 

benoemde de jongeman dat hij zich door de val 

van zijn vader bewust werd “dat gezondheid niet 

zomaar normaal is”. En vertelt de man wiens 

baby sterft hoe hij door fysiek te ervaren wat 

dood is, ook voelt wat leven is. “Het brengt je 

heel diep in contact met wie je zelf bent en wat 

je zelf voelt. Omdat het een heel beladen gevoel 

is. Het is beladen, het is puur, het is echt; en juist 

door dat te ervaren, besef je: ja, dit is blijkbaar 

het leven. Dus dit is de essentie.” De confrontatie 

met verlies, met sterfelijkheid, met ziekte, angst 

en pijn maakt zichtbaar wat er werkelijk toe 

doet, maar wat vaak voor lief wordt genomen. 

Het richt de aandacht: het licht wordt zichtbaar 

in contrast met de duisternis. 

Mijn onderzoek laat zien hoe moeilijk, maar ook 

hoe wezenlijk dat is. De herinneringen getuigen 

daarin van meer dan alleen de nederigheid ten 

aanzien van deze grootse existentiële thema’s, 

méér dan alleen de overgave en aanvaarding. Ze 

laten zien hoe ze het leven ook kunnen verrijken 

– en dat is ook letterlijk wat de man die zijn 

dochtertje verliest benoemt: “als mensen aan 

mij vragen van ja, wat heeft die ervaring gedaan 

met jouw leven, dan zeg ik: het heeft mijn leven 

verrijkt! Maar in die zin gun ik het niemand. Het 

is te gek om te zeggen van ja, een kind verliezen 

dat zou eigenlijk iedereen moeten meemaken. 

Dat is absurd!”

Elk moment, hoe verschrikkelijk het ook is, 
heeft de potentie om betekenisvol te zijn
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Keuze
De confrontatie met kwetsbaarheid kan op deze 

manier het leven een extra dimensie geven. 

Maar dat is niet de enige waarde van dit soort 

ervaringen; er is meer dan alleen deze confron-

tatie. De herinneringen vertellen dwars door de 

kwetsbaarheid heen ook juist van kracht. Zo 

koos een man de herinnering aan het moment 

dat hij als jongvolwassene in het ziekenhuis aan 

het bed van zijn vader zit, die nog maar kort 

te leven heeft. Hij is zijn doodzieke vader aan 

het scheren. Het herinnert hem aan de tijd dat 

de rollen omgedraaid waren en zijn vader hem 

als tiener zijn eerste scheerbeurt gaf; en aan de 

moeilijke relatie die hij met zijn vader had, aan 

zijn strijd en opstandigheid. “Maar nu zit ik aan 

zijn bed, en ik scheer hem”, vertelt de zoon. 

“De cirkel wordt rond. Hij schoor mij, ik schoor 

hem.” En er is de herinnering van een vrouw 

aan de wandelingen met haar zieke vader. Ze 

vertelde hoeveel pijn hij had, dat hij amper meer 

kon lopen, maar hoe hij telkens met haar ging 

wandelen en voortdurend grapjes maakte. “Het 

was allemaal een show, met al zijn pijn, maar hij 

bleef sterk en maakte me altijd aan het lachen.” 

De herinnering moedigt haar aan: “Elke keer 

als ik moeilijke dingen doormaak, denk ik: mijn 

vader was heel sterk. Hij wist dat hij doodging, 

maar hij maakte me altijd vrolijk. Het geeft me 

de kracht om door te zetten. Al die pijn… wat 

ik ook voel, ik sta op en ik ga.”

Voorbij de beperking en de kwetsbaarheid is er 

altijd een keuze, laten deze herinneringen zien. 

Er is altijd een mogelijkheid om te helen, te ver-

zachten en louteren, om aan te moedigen en te 

volharden. Om er gewoon te zijn voor elkaar en 

iets moois en fijns te creëren náást het pijnlijke 

en verdrietige. Het ontregelende transformeert 

in iets betekenisvols door de keuze die je er zelf 

in maakt. “Alles kan je worden afgenomen, 

behalve één ding: de vrijheid om je reactie te 

kiezen”, zegt Victor Frankl (1985), overlevende 

van de holocaust, “ongeacht de omstandighe-

den waarin je je bevindt.”

Happiness imperative
Terug naar de positieve psychologie. Want hoe 

verhoudt die zich tot deze kwetsbare kant van 

het leven? In hoeverre wordt de waarde daar-

van binnen de positieve psychologie erkend en 

omarmd? De positieve psychologie is ontstaan 

vanuit de behoefte om de aandacht juist te 

verleggen van kwetsbaarheid naar talenten, 

mogelijkheden en positieve ervaringen. Een 

beweging die mensen erkent in hun grootsheid, 

als tegenhanger van de psychopathologische 

focus in de ‘traditionele’ psychologie (Seligman, 

1998). Positieve psychologie richt zich niet op 

problemen, maar op het vergroten van geluk, 

het versterken van kwaliteiten en positieve emo-

ties. Vanuit de gedachte dat het negatieve wel 

weggaat wanneer je je op het positieve richt, 

zoals Wong (2011) dat verwoordt. En daarin 

ben je zelf de regisseur. Maar langzamerhand 

wordt ook de schaduwzijde zichtbaar van deze 

eenzijdige focus op geluk. 

Ons streven naar geluk is ontaard in een hap-
piness imperative, zegt filosoof Berardi (2009). 

Geluk is een sociale verplichting geworden. Het 

is niet meer iets wat je toevalt, maar wat je zelf 

in de hand hebt. Geluk wordt daarmee een 

molensteen, een last die tot stress en spanning 

leidt. Het bijt daarmee in zijn eigen staart: de 

druk om gelukkig te moeten zijn maakt juist 

ongelukkig. De Belgische psychiater Dirk de 

Wachter (2019) sluit hierbij aan: in een wereld 

waarin vrijwel alles maakbaar is, is tegenspoed 

al gauw een vorm van falen en mislukking, zegt 

hij. Hij benadrukt de noodzaak om ongeluk te 

leren omarmen, om het te uiten en delen. 

Positieve psychologie 2.0 
En dat is precies de beweging die op dit 

moment in de positieve psychologie wordt 

gemaakt. Een beweging om ruimte te ma-

ken en erkenning te geven aan de pijnlijke, 

negatieve en soms zelfs keihard ontregelende 

ervaringen in het leven. Deze nieuwe stroming 

wordt positieve psychologie 2.0 of second 
wave positive psychology genoemd (Ivtzan et 
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al., 2015; Lomas, & Ivtzan, 2016; Wong, 2011, 

2019). De stroming benadrukt het belang om 

niet alleen geluk, kwaliteiten en mogelijkheden 

aandacht te geven, maar om ook kwetsbaar-

heid te accepteren als een inherent aspect van 

het leven. Ze doet een pleidooi om niet alleen 

de lichtzijde, maar ook de schaduwzijde van 

het leven te omarmen. De positieve psychologie 

als geheel wordt zo meer gebalanceerd, aldus 

Wong (2011). “De focus op wat er goed is aan 

mensen in tijden van vrede en overvloed is maar 

het halve verhaal”, stelt hij. “Het hele verhaal 

van positieve psychologie is erop gericht om 

het beste in mensen naar voren te brengen in 

goede en slechte tijden, ondanks hun eigen 

beperkingen en de beperkingen van buitenaf.” 

Het is een visie die verder gaat dan alleen het 

accepteren van lijden en pijn als inherent onder-

deel van het leven, als existential givens, maar 

die juist het potentieel van deze ervaringen 

benadrukt om het leven te verrijken en persoon-

lijke groei te bevorderen (Ivtzan et al., 2015; 

Lomas, & Ivtzan, 2016; Wong, 2011, 2019). 

Mijn promotieonderzoek bevestigt deze visie; in 

de verhalen van de deelnemers wordt zichtbaar 

hoe die groei en verrijking kan voortvloeien uit 

zelfs de meest moeilijke ervaringen. Want zoals 

Frankl (1985) al benoemde, heeft elk moment, 

hoe verschrikkelijk het ook is, de potentie om 

betekenisvol te zijn. Blijkbaar gaat het niet 

alleen om fijne, blije feel-good ervaringen. 

Blijkbaar kunnen ervaringen van pijn, verlies 

en beperking iets aanraken dat minstens even 

waardevol is. ■
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