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Jeremy Bentham stelde in de 18e eeuw dat het ‘grootste geluk voor het grootste aantal’ centraal zou moeten 
staan bij het vormgeven van een maatschappij. Deze fi losofi e (utilitarisme) was destijds echter niet meer 
dan een prikkelende gedachte. In de loop van de 20e eeuw is geluk (‘de subjectieve waardering voor het 
leven als geheel’) een onderwerp van empirisch onderzoek geworden. Daarmee is het utilitarisme praktisch 
hanteerbaar geworden en is in feite een ‘nieuw utilitarisme’ geboren.

Deze dissertatie sluit aan op die stroming en richt zich op het landenvergelijkende geluksonderzoek. 
Dit onderzoek heeft de afgelopen decennia diverse determinanten van ‘nationaal geluk’ blootgelegd. 
Binnen deze onderzoekslijn zijn er echter ook nog enkele onontgonnen onderwerpen en onderwerpen 
waarover geluksonderzoekers onderling van mening verschillen. In deze dissertatie worden enkele van deze 
onderwerpen behandeld, namelijk: inkomensongelijkheid, modernisering, religie en de doodstraf. 

Geconcludeerd wordt dat inkomensongelijkheid, in tegenstelling tot veelgehoorde opvattingen daarover, 
niet negatief samenhangt met het geluk in landen. Verder blijkt dat modernisering positief samenhangt 
met geluk en dat er van een ‘doorgeschoten modernisering’ geen sprake is. Voorts blijken inwoners van 
sterk religieuze landen over het algemeen minder gelukkig dan burgers in meer geseculariseerde landen en 
blijkt het ook uit te maken welke religies in het geding zijn en of er grote religieuze diversiteit bestaat. Tot 
slot blijkt het geluk in staten met de doodstraf niet lager dan in staten die de doodstraf hebben afgeschaft. 

Uit dit alles blijkt dat de condities voor een gelukkige samenleving empirisch identifi ceerbaar zijn. Het 
onderwerp ‘geluk’ is daarmee niet langer beperkt tot fi losofi sche beschouwing.
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