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Maar worden mensen echt gelukkig van dansen? Of Wat het geluksonderzoek hard nodig heeft, is een ge
dansen ze van geluk? Voor wie wil weten wat mensen loofwaardigheidsrevolutie, zoals die zich ook elders in
gelukkig maakt, is dit een essentiële vraag. Oorzaak en het empirisch economisch onderzoek heeft voltrokken
gevolg zijn moeilijk uit elkaar te halen, niet alleen bij (Angrist en Pischke, 2010). In plaats van nog meer cor
dansen, maar ook bij vrijen, werken, studeren, ziek zijn relationeel onderzoek, moet volop ingezet worden op
en alle andere activiteiten die door de onderzoekers in geloofwaardige onderzoeksontwerpen die tot causale
uitspraken kunnen leiden, zoals gerandomiseerde of na
kaart werden gebracht.
Het is een gangbaar patroon bij geluksonderzoek. On tuurlijke experimenten. Het zal niet altijd eenvoudig
derzoekers stellen correlaties vast, er is veel belangstel zijn. Zulke onderzoeken vereisen veel creativiteit en, in
ling voor in de pers, en de resultaten worden al snel als het geval van gerandomiseerde experimenten, meestal
ook de medewerking van andere partijen, zoals beleids
causaal geïnterpreteerd, inclusief een wijze levensles.
Neem bijvoorbeeld de wijsheid dat inkomen niet ge makers of bedrijven. Onmogelijk zijn ze echter niet, zo
lukkig maakt. Kahneman en Deaton (2010) schreven als bijvoorbeeld Haushofer en Shapiro (2016) en Levitt
er een beroemd stuk over waarin ze concludeerden dat, (2016) laten zien. Bijkomend voordeel van deze revolu
boven een jaarinkomen van 75.000 dollar, een hoger tie is dat experimentele resultaten vaak veel eenvoudiger
inkomensniveau niet meer gepaard gaat met extra emo uit te leggen zijn aan beleidsmakers en aan het grote pu
tioneel welbevinden. Ook hier is het de vraag wat nu bliek, waardoor er minder scepsis over is. En terecht.
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