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elke dag 
naar één 

perfect 
moment’
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Vlaanderen, 50 BV’s 
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leven’, Tom Botte, 
Willems Uitgevers. 

Winkelprĳ s: € 20 
euro. Bestellen kan op 
gelukinvlaanderen.eu. 

Wat is geluk? Het is een vraag waarmee mensen al eeuwen worstelen en waarop niemand een sluitend antwoord heeft.
Er bestaat geen eenduidige definitie van geluk, laat staan van ‘het opperste geluk’. Bestaat dat trouwens wel: dé ultieme vorm van 

geluk? En zo ja, hoe bereik je dat? Zijn er tips en trucjes om daar te geraken? Tom Botte, journalist voor Primo, ging twee jaar lang op 
bezoek bij Bekende Vlamingen om te weten te komen wat voor hem of haar hét opperste geluk is. Die interviews verschenen in dit 

blad, Tom selecteerde er vijftig voor zijn nieuwste boek ‘Geluk in Vlaanderen’.

BV’S GEVEN TIPS VOOR 
EEN GELUKKIGER LEVEN

 ‘Toen ik vijf jaar oud was, 
zei mijn moeder dat 
geluk de sleutel tot het 

leven was. Toen ik naar school ging, 
vroegen ze mij wat ik later wilde 
worden. Ik zei ‘gelukkig’. De leer-
krachten zeiden dat ik de opdracht 
niet snapte, ik antwoordde dat ze 
het leven niet snapten.’ Deze quote 
van John Lennon gaf Tom de aanzet 
voor de interviewreeks ‘Het Opper-
ste Geluk’ in Primo, een reeks waar-
uit bleek dat iedereen zijn eigen 
manier heeft om gelukkig in het le-
ven te staan. Want dat willen we per 
slot van rekening toch allemaal. 

  TIP 1: Maak van iets 
alledaags een evenement 
 Maak van alledaagse dingen - naar 
de winkel gaan, de kinderen naar 
school brengen, naar het werk gaan 
- een evenement. Dat is verfris-
send en verrassend en zorgt mis-
schien voor nieuwe ervaringen en 
herinneringen. 

 Jan Van den Bosch 
(‘Familie’-acteur) 
 ‘Mijn vrouw Fran 
en ik proberen de 
dingen onvergetelijk 
te maken. Dat zijn 

momenten waarvan je twee weken 

later denkt: ‘Ja, dat was een gelukkig 
moment.’ Wij proberen herinnerin-
gen te creëren. Als wij buiten boter-
hammen eten, noemen wij dat 
picknicken. Dat hoeft niet met stok-
brood, een fl es wijn, allerlei soorten 
kaas en een mand te zijn. Neen, ge-
woon een brooddoos met wat bo-
terhammen en we zijn weg naar het 
bos. Dat is een kleine moeite maar 
we maken daar voor de kinderen ’n 
momentje van. Het vraagt gewoon 
wat extra verbeelding. Ik wil het ge-
voel creëren dat er iets gebeurt, ook 
al gebeurt er eigenlijk niets.’ 

  TIP 2: Wees één 
met het leven 
 Volgens Eckhart Tolle, de Duitse 
spirituele leraar en auteur, is het 
geheim van geluk samen te vatten 
in vier woorden: één met het leven. 
Jij bént het leven, dus wees blij dat 
je leeft! 

 Katrien De Becker 
(‘Familie’-actrice) 
 ‘Ik ben echt blij dat 
ik leef! Dat is een in-
stelling: opstaan en 
blij zijn dat je leeft. Ik 

beleef dagelijks heel wat momenten 
waarop ik denk: ‘Voilà, dit is nu het 
opperste geluk!’ Als mijn kinderen 

thuiskomen en me eens goed vast-
nemen, dan is dat voor mij het op-
perste geluk. Op zulke momenten 
ben ik écht blij dat ik leef. Voor velen 
klinkt dit misschien heel gewoon, 
maar ik geniet daar echt van. Als 
mijn partner me knuffelt, dan besef 
ik hoe schoon liefde wel kan zijn. 
Elkaar graag zien, dat is toch het op-
perste geluk? Elkaar het geluk ook 
gunnen en elkaar hoger en verder 
brengen in dit leven.’ 

  TIP 3: Beweeg 
 Bewegen maakt een mens geluk-
kig omdat het ervoor zorgt dat het 
brein gelukshormonen aanmaakt. 
Rennen, fi etsen, dansen, zwem-
men, sporten, fi tness, yoga: al-
les wat je lichaam in beweging 
brengt, is goed voor je ontspan-
ning, je zelfvertrouwen, je rust en je 
energieniveau. 

 Evy Gruyaert 
(presentatrice) 
 ‘Ik word gelukkig van 
de kleine gelukjes: de 
zon op je huid voe-
len, een bord lekker 

eten, een roodborstje voorbij zien 
vliegen, de kat die zich neervlijt, de 
kinderen die eventjes geen ruzie 
maken, met het gezin samen aan 

tafel... Zulke dingen. En van spor-
ten. Sport is dé manier om even uit 
de ratrace te stappen.’ 

  TIP 4: Focus op geuren 
 Geuren zijn sfeermakers. Van welke 
geur je blij wordt, is heel persoon-
lijk. De geur van gemaaid gras, van 
hout, kruiden en specerijen, ap-
peltaart, koffi e… De geur van het 
gedragen shirt van iemand van wie 
je houdt. Geuren zorgen voor herin-
neringen aan geluksmomenten. 

 Belle Perez 
(zangeres) 
 ‘We kunnen geluk 
allemaal visualise-
ren, koppelen aan 
een moment waarop 

we gelukkig waren. Bij mij is dat 
bijvoorbeeld de allereerste keer dat 
ik met mijn ouders ging zwemmen. 
Ik was zó blij! En als ik denk aan die 
onbezorgde vakanties die ik als kind 
beleefde in Spanje, dan krijg ik kip-
penvel. Ik kan geluk niet alleen visu-
aliseren, ik kan het ook ruiken. De 
geur van de zwarte Magnozeep van 
mijn oma, van La Toja, die maakt 
me ongeloofl ijk gelukkig. Ik heb die 
zeep thuis ook liggen. De lavendel-
geur toen we het dorpje van mijn 
grootouders binnenreden, ik ruik 

’t zo! Als ik het nodig heb, als ik me 
eventjes niet goed in mijn vel voel, 
dan haal ik die herinneringen zo 
naar boven en voel ik me meteen 
weer beter.’ 

  TIP 5: Ontplooi je talenten 
 Jezelf ontplooien maakt gelukkig, 
doe iets met je talenten! 

 Koen Crucke 
(zanger/acteur) 
 ‘Op weg naar het 
geluk is het belang-
rijk dat je je talen-
ten ontdekt en dat 

je die ontwikkelt. En dat je men-
sen ontmoet die in je geloven. En 
daar moet je wat geluk bij hebben: 
op het goeie moment op de goeie 
plaats zijn. Er lopen op deze aardbol 
mensen rond die veel meer kunnen 
dan ik kan en toch niet succesvol 
zijn. Je moet talent hebben, dat is 
zeker, maar het komt er ook op aan 
om de juiste mensen te ontmoe-
ten. En in mijn geval was dat Jan, 
mijn echtgenoot. Hem ontmoeten 
was zowel privé als professioneel 
’n enorme meevaller. Jan heeft me 
alles geleerd. Ik was een klein zan-
gertje dat nauwelijks een deftige zin 
kon uitspreken toen ik hem leerde 
kennen. Hij heeft me onder handen 
genomen en dankzij hem ben ik ge-
komen waar ik vandaag sta. Ik heb 
mijn carrière voor 90 procent aan 
hem te danken.’ 

  TIP 6: Verwacht niet te veel 
 We verwachten zo vaak te veel van 
anderen. Je doet iets voor iemand, 
je verwacht een bedankje. Je trak-
teert iemand op een etentje en je 
verwacht dat de volgende keer de 
ander betaalt. Laat die gedachte los. 
Doe iets aardigs of goeds of nuttigs 
omdat je het wilt doen, omdat je het 
belangrijk of leuk vindt, niet om iets 
terug te krijgen. 

 Kaat Bollen 
(seksuologe) 
 ‘Ik zie in mijn praktijk 
dagelijks dat mensen 
een onrealistisch 
beeld hebben van ge-

luk. Mensen verwachten veel te veel 
van zichzelf, verwachten te veel van 
hun partner, van het leven, van hun 
carrière, van het moederschap… 
Ze willen alleen maar pieken, maar 
dat lukt niet. Alles gaat met ups en 
downs. Aanvaarding is een belang-
rijke factor in de weg naar geluk. En 
verwacht weinig of niets, dan kan 
het alleen maar meevallen.’ 

  TIP 7: Denk 
als een twaalfjarige 
 Ga terug naar een moment in je 
jeugd. Laat de volwassene los en 
zoek uit hoe je als kind, als 12-jarige, 
op een bepaalde situatie zou reage-
ren. Onschuldig en onbevangen. 

 Wim Lybaert 
(tv-maker) 
 ‘Gelukkig zijn, dat 
duurt maar een frac-
tie. Geluk overvalt je 
op de meest onver-

wachte momenten. Het overvalt me 
vaak als ik in mijn moestuin werk. 
En soms denk je dat je het vasthebt, 
maar blijkt dat niet zo te zijn. Het is 
iets ongrijpbaars. Soms ben je maar 
aan het wroeten en het werken en 
verstrijken de uren en pas achteraf 
besef je: dat wás mijn momentje 
van opperste geluk. Hoe ouder ik 
word, hoe meer ik besef dat mijn 
jeugd mijn gelukkigste jaren waren. 
Dus als ik iedereen één goeie raad 
mag geven: probeer wat vaker door 
het leven te stappen als een twaalf-
jarig jongetje of meisje.’ 

  TIP 8: Zeg ja! 
 Als iemand je vraagt om iets te doen 
wat je eigenlijk niet durft, antwoord 
dan ‘ja’! 

 Eddy Planckaert 
(ex-wielrenner) 
 ‘Ik zeg op alles ‘ja’. 
Altijd al gedaan. Ik 
hou van risico’s ne-
men. Ook nu weer, 

met het kasteel dat we in Frankrijk 
aan het opknappen zijn. Maar ik zit 
in een enorme drive. En dat doet 
me deugd. Ik voel me precies weer 
20 jaar. En ik doe het allemaal voor 
de familie: voor de kinderen en de 
kleinkinderen. Hetgeen wij doen, 
móet gewoon slagen. Als ik mijn 
tanden ergens inzet, dan ga ik tot het 
uiterste. Ik ben altijd een beetje een 
anarchist geweest, al van mijn 15 
jaar. De maatschappij is er slecht aan 
toe, en ik wil met mijn familie be-
wijzen dat het anders kan: dat je iets 
kan bereiken terwijl je je amuseert 
en terwijl je zorg draagt voor elkaar. 
Dat is voor mij mijn ultieme geluk.’ 

  TIP 9: Gebruik je fantasie 
 Als dromen onbereikbaar lijken, 
realiseer ze dan in je hoofd. Geef het 
jezelf in gedachten. Geef jezelf die 
minnaar of minnares. Treed op voor 
tienduizend mensen. Ga op ont-
dekkingsreis in de Amazone. Geef 
jezelf alle rijkdom van de wereld. 

 Jacques Vermeire 
(komiek) 
 ‘Ik laat me alles over-
komen. Geluk en 
ongeluk. Je moet wel. 
En ik blijf in alle situ-

aties mezelf. Dat is heel belangrijk. 
En verder koester ik gewoon het-
geen ik heb. Ja, ik heb al eens min-
dere dagen, maar ik ga er nooit over 
zagen. Natuurlijk ben ik wel eens 
down, maar dat gaat voorbij. En 
mijn huis speelt daar een belangrij-
ke rol in. Mijn huis, dat is mijn Hol-
lywood. Als ik vanuit mijn bureau 
naar buiten kijk, zie ik ’n stukje van 
het meer van Keerbergen. En dan 
verbeeld ik me dat ik in Beverly Hills 
zit. Een mens moet wat fantasie 
hebben.’ 

  TIP 10: Zoek elke dag 
één perfect moment 
 Als je één ding tegelijk doet, werk je 
sneller, effi ciënter, je onthoudt meer 
en je leert er meer van. En zoek elke 
dag één perfect moment, dan ge-
niet je daar bewuster van. 

 Kürt Rogiers
(‘Familie’-acteur) 
 Ik zoek elke dag één 
perfect moment. 
En dat kan iets heel 
simpels zijn. Wak-

ker worden, door het raam kijken 
en een eekhoorn zien. Dat is al een 
gelukje. Noem me naïef, maar als ik 
in een fi le iemand laat voorgaan, en 
die bedankt me, dan word ik al ge-
lukkig. Dan ben ik trots op mezelf. 
Mijn dochter die cupcakes bakt en 
daarbij een briefje legt ‘Papa, Love’. 
Wel, zulke dingen maken me intens 
gelukkig. En natuurlijk wil ik ocea-
nen overvaren, de hoogste bergtop-
pen beklimmen en genieten van 
prachtige uitzichten, of wil ik de 
mooiste fi lmpersonages vertol-
ken… Graag! Maar als je daar blij-
vend naar zoekt, dan kan je alleen 
maar ontgoocheld geraken. Met 
zo’n perfect momentje, élke dag, ge-
raak je echter héél ver op weg naar 
het ultieme geluk.’  

Lief&Leven

 TUINVOGELS 
HERKENNEN
 Op 29 en 30 januari organiseert 
Natuurpunt Het Grote Vogelweekend. 

 Om de vogels op je voedertafel beter 
te herkennen, schotelen we je alvast 
enkele veel geziene gasten in je tuin 
op. Of download de gloednieuwe 
vogelposter van Natuurpunt.  
 www.vogelweekend.be  

 Merel  
 • 23,5-29 cm  
 • Mannetje zwart verenkleed, oranje 
snavel en oogrand. Eet graag fruit 
en bessen. Hupt met beide poten 
tegelijk. 

 Huismus 
 • 14-16 cm 
 • Korte dikke snavel. Mannetje met 
zwart rond oog maar bleke wang. 
Vrouwtjes bruin. Tsjilpend in groepjes, 
eet vooral zaden. 

 Vink 
 • 14-16 cm 
 • Twee witte vleugelstrepen. Kruin-
veertjes vaak opgericht. Schuifelt kort 
over de grond. 

 Koolmees 
 • 13,5-15 cm 
 • Vaak op voedertafel, heeft een 
zwarte kopje en stropdas. Bij het man-
netje is deze breder en langer. Te ver-
warren met pimpelmees, maar deze 
heeft een blauw kruintje.  

  Roodborstje 
 • 12,5-14 cm 
 • Meestal alleen, kan fel uithalen naar 
andere vogels. Eet graag insecten, 
spinnetjes en andere kleine diertjes. 

 Winterkoning 
 • 9-10,5 cm 
 • Zenuwachtig vogeltje met 
opstaande staart. Eet insecten, larven 
en spinnetjes dicht bij de grond. 
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