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MIJN INSPIRATIE
MONICA DE CONINCK
Monica De Coninck is federaal minister van Werk. Vandaag brengt ze verslag uit bij de regering
over haar bemiddeling met de sociale partners.

DE (ON)ZIN VAN ZELFHULPBOEKEN

HET BEELD
‘Besluitvorming’ van Jan Vanriet
‘Ik zag het werk onlangs voor de twee
de keer en ik kreeg tranen in de ogen.
Dat overkomt mij zelden, misschien
dat het mij nu meer raakt omdat het
onderwerp dichter bij mijn werk aan
sluit. Het beeld ademt de last en
zwaarte van een besluitvorming: het
gevoel dat je zoveel treden moet
nemen, dat er geen einde komt aan
die trap. Het is een lang proces met
veel moeilijkheden.’
‘Maar er is ook hoop, al moet je veel
geduld hebben. Dit werk verbeeldt zo
wel de kracht als de complexiteit van
veel mensen die moeten samenwer
ken.’
‘Het doet me trouwens ook denken
aan de sfeer van een rechtbank, er
gaat iets oordelend en veroordelend
van uit.’
‘Sinds een paar jaar ben ik zelf op
nieuw beginnen schilderen, voor een
goed doel. Ik ben er nu minder goed
in dan als kind, maar wat ik wel ge
merkt heb is dat ik ook nu, zoals toen,
mijn tong uit mijn mond steek, uit
pure concentratie. Het ontspant mij
om zo geconcentreerd met iets bezig
te zijn. Als ik ooit met pensioen ga,
wil ik opnieuw lessen volgen.’

HET LIED
‘Ajde Jano’ van Nigel Kennedy
‘Ik ken hem als klassiek violist, maar
op de cd East meets east speelt hij in
een volledig andere context. De mu
ziek klinkt nostalgisch en weemoedig
en bespeelt de grens tussen tristesse
en opgewektheid.’
‘Tijdens mijn jeugdwerk, nog voor de
val van de Berlijnse muur, organiseer
de ik mee uitwisselingen met OostEu
ropese jongeren. Daar heb ik de emoti
onele ziel en gastvrijheid van Oost
Europeanen leren kennen. Het intri
geert me hoe zij erin slagen tevreden
te zijn met heel weinig, zich kunnen
schikken in hun lot.’
‘Hier in België zijn we veel opstandi
ger en actiever, maar wij kennen dat
verlies van controle niet zoals zij:
mensen daar kunnen zich ongecontro
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leerd en bijna schaamteloos wentelen
in hun emotie. Dat hoor je ook in deze
muziek.’

DE MENS
Filosofe Martha Nussbaum
‘Nussbaum wil op een rationele
manier het belang van emoties onder
zoeken. Dat klinkt contradictorisch,
want van emoties wordt gezegd dat ze
irrationeel zijn. Dat is ook de reden
waarom er met emotie of met intuïtie
zo weinig rekening wordt gehouden en
waarom we er niet veel kennis over
hebben. Onterecht, vind ik.’
‘Van vrouwen wordt gezegd dat ze
emotioneler zijn, maar emoties zijn
dan ook echt belangrijk. Ik geloof dat
er veel rationaliteit in zit, gevoelens
brengen veel dingen samen. Dat geldt
ook voor nonverbale communicatie,
nog iets waar vrouwen goed in zijn:
informatie aflezen uit gebaren en han
delingen, zonder dat er iets gezegd
hoeft te worden.’

Papieren
psycholoog
of pure pulp?
Psycholoog René
Diekstra wil een
bijsluiter bij zelf
hulpboeken.
De schadelijke
effecten moeten
onderzocht worden

Zelfhulpboeken klinken vaak
onverwoestbaar optimistisch en
verkopen wereldwijd als zoete
broodjes. Maar werken ze ook echt?
Voor u zich opwindt: het is niet per se
goed uw woede de vrije loop te laten.
Kathleen Vereecken

HET BOEK
‘Boetekleed’ van Ian McEwan
‘In McEwans boeken staan emoties en
de maatschappelijke moraal centraal.
Dit boek, maar ook On Chesil Beach
bijvoorbeeld, gaat over koppels die
hun relatie laten verknoeien door de
verwachtingen van hun omgeving.
Daardoor maken ze keuzes die eigen
lijk helemaal niet bij hun emoties lig
gen.’
‘Het verhaal deed me denken aan de
verpleegstersschool in Stuivenberg in
Antwerpen, die vroeger bijna militair
georganiseerd was en waar het de ver
pleegsters ten strengste verboden werd
om emoties te tonen. In Boetekleed
wordt een gelijkaardige situatie ge
schetst en is er een verpleegster die
toch medelijden krijgt met een pati
ënt.’
‘McEwans werk is een absolute aanra
der, hij schrijft fantastisch, hanteert
een prachtige taal, een mooie woor
denschat. Ik hou van de combinatie
van jeugdig enthousiasme en naïviteit
enerzijds, en het rauwe van volwassen
zijn anderzijds.’ (cj)

‘Besluitvorming’, Jan Vanriet.
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ijk in de spiegel en ge
loof in jezelf. Maak je
zelf elke dag een com
pliment en visualiseer
je doelen. Je zult ver
steld staan van de resultaten.’
Neen, dit is geen écht fragment uit
een zelfhulpboek. Het is een kari
katuur – al zijn er vast echte voor
beelden te vinden die deze karika
tuur overtreffen. De onverwoest
baar optimistische toon, de heili
ge overtuiging van de maakbaar
heid van alles, die zo typisch is
voor een bepaald type zelfhulp
boeken, is even verleidelijk als ir
ritant. Want in hoeverre werkt
zo’n zelfhulpboek echt?
Dat de mens niets liever wil dan
geloven in het heil van zelfhulp
boeken mag blijken uit een paar
cijfers. De zoekopdracht ‘self help’
levert op de boekenafdeling van
Amazon 296.000 resultaten op.
Amerikanen geven alles bij elkaar
jaarlijks 2,5 miljard dollar uit aan
zelfhulpboeken. Ook bij ons is het
genre populair.
Populair, maar niet altijd even on
schuldig, menen sommigen. En
kele jaren geleden hield de Neder
landse psycholoog René Diekstra
een pleidooi voor een soort bijslui
ter bij zelfhulpboeken. De moge
lijk schadelijke effecten van zelf
hulpboeken moeten onderzocht
worden vooraleer ze de wereld in
gestuurd worden, oordeelde hij.
Als voorbeeld van hoe het niet
moet, noemde hij The secret, de
wereldwijde
megaseller
van
Rhonda Byrne, die elke verant
woordelijkheid voor wat een mens
overkomt bij hemzelf legt. Geen
betere manier natuurlijk om een
ontredderde mens nog verder de
dieperik in te duwen dan de bood
schap dat hij het allemaal aan
zichzelf te danken heeft.
Intussen zijn de critici volop zelf
in de pen gekropen. In De 50 groot

ste misvattingen in de psychologie
(Bert Bakker, 2010) laten de psy
chologen Scott O. Lilienfeld, Ste
ven Jay Lynn, John Ruscio en Bar
ry L. Beyerstein hun licht schijnen
over hardnekkige mythes waar
schrijvers van zelfhulpboeken
zich graag van bedienen.
Zoals deze: dat het goed is je
kwaadheid de vrije loop te laten.
In werkelijkheid is de kans zeer
reëel dat een ongeremde woede
uitbarsting de kwaadheid alleen
maar erger maakt. Dat verhaal
past in de jaren zeventigdoctrine
die voorschreef dat emoties altijd
vrij moesten kunnen uitstromen,
omdat zulks de verwerking van
pijnlijke of moeilijke gebeurtenis
sen alleen maar ten goede kon
komen. Niet dus. Of tenminste:
niet noodzakelijk. Hevige huilbui
en, zwelgend in zelfmedelijden,
resulteren meestal in niet veel
meer dan bonzende hoofdpijn en
een gezicht alsof je de hele nacht
op de boemel bent geweest. Een
blik op de spiegel kan reden ge
noeg zijn om weer maar eens in
tranen uit te barsten.
Een andere mythe gaat over het
vermeende
verband
tussen
psychische problemen en een laag
zelfbeeld – nog zoiets waar veel
zelfhulpboeken graag op focus
sen. Jarenlang leek dat manke
zelfbeeld zo’n perfect aannemelij
ke, en misschien ook veilige ver
klaring voor al wat met een mens
mis kan gaan. Gemene pestkop?
Ach, die zit gewoon slecht in zijn
vel. Bij de minste tegenwind in de
put? Tja, wat wil je als je zo’n lage
dunk van jezelf hebt. Omdat een
positief zelfbeeld het antwoord
moet bieden op alle mogelijke psy
chische en bij uitbreiding maat
schappelijke problemen, gaan we
ons soms te buiten aan absurde
‘veelbelonerij’. In sommige Ameri
kaanse sportclubs zijn er bijvoor

ken, hangt meer af van de lezer
dan van de boeken.
Alle zelfhulpboeken en masse
naar de brandstapel verwijzen,
omdat er nu eenmaal veel kaf tus
sen het koren zit, zou jammer zijn.
Maar enige scepsis is wel op zijn
plaats. Susan Krauss Whitbourne,
professor psychologie aan de
University of Massachussetts
Amherst, gaf onlangs een vijftal
richtlijnen om de lezer op het goe
de spoor te zetten.
Achterhaald
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beeld geen verliezers meer onder
de kinderen: iedereen is winnaar,
iedereen is gelijk. Geen tranen
meer. Maar uit uitgebreid onder
zoek (Baumeister, 2003) blijkt dat
ons zelfbeeld nauwelijks invloed
heeft op een al dan niet succesvol
le omgang met anderen, op mid
delenmisbruik of op depressie.
Slimme, nieuwsgierige lezers

En dan is er het verhelderende on
derzoek van Ad Bergsma, die in
2011 promoveerde met een proef
schrift over geluk aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam. Bergsma
is psycholoog en wetenschaps
journalist, en zelf auteur van een
vijftiental zelfhulpboeken. In ‘Do
selfhelp books help?’ (Journal of
Happiness Studies, 2008) geeft hij
toe dat er flink wat cynisme leeft
over de effectiviteit van zelfhulp
boeken. Hij gewaagt zelfs van

‘bashing’ en citeert critici als
Csikszentmihalyi, die schrijft dat
zelfhulpboeken er nooit voor kun
nen zorgen dat iemand slank,
machtig, rijk en geliefd wordt. En
zélfs als dat zou gebeuren, dan
zouden de lezers vast nog even on
gelukkig zijn als voor het lezen
van dat boek.
Vaak wordt ook een beetje sma
lend gedaan over de lezers van
zelfhulpboeken, maar uit de on
derzoeken die Bergsma citeert
komt een genuanceerd beeld naar
voren. Ze zijn vaker vrouw dan
man, lezen veel, zijn relatief hoog
geschoold,
bovengemiddeld
nieuwsgierig en vaker wél dan
niet tevreden over hun eigen le
ven.
Hij maakt een onderscheid tussen
probleem en groeigerichte zelf
hulpboeken.
Probleemgerichte
boeken zouden volgens bepaalde

onderzoeken en in bepaalde geval
len – zoals milde depressie, angst
en slaapproblemen – even effec
tief kunnen zijn als psychothera
pie. Naar het effect van groeige
richte boeken zoals The secret,
Mannen komen van Mars, vrou
wen van Venus, maar ook De weg
naar Flow (Csikszentmihalyi) is
veel minder onderzoek gedaan.
Wel heeft 85 procent van de pro
fessionals én van de lezers de in
druk dat deze boeken soms of vaak
behulpzaam waren.
Bergsma waarschuwt voor de on
realistische verwachtingen die
sommige zelfhulpboeken kunnen
creëren. En vraagt zich af of er
geen sprake zou kunnen zijn van
een placeboeffect. In ieder geval
staat of valt veel met de persoon
lijkheid van de lezer: is het ie
mand die van aanpakken weet of
juist niet? Of de boeken écht wer

Bij milde
depressie, angst
en slaapproblemen
zouden zelfhulp
boeken even
effectief
kunnen zijn als
psychotherapie

Zij raadt aan na te gaan of de au
teur van het boek een doctoraats
titel in de psychologie of een aan
verwant domein heeft. Of hij of zij
dus ook in wetenschappelijke tijd
schriften gepubliceerd heeft en
voldoende beroepservaring heeft.
Te gepopulariseerde boeken – en
veel zelfhulpboeken worden nu
eenmaal door ghostwriters ge
schreven – vindt ze gevaarlijk: de
boodschap verwatert onvermijde
lijk. Alleen relatief recente boeken
vinden genade in haar ogen. Alles
wat langer dan twintig jaar gele
den geschreven werd, is inmiddels
achterhaald. Jammer dat ze daar
bij over het hoofd ziet dat alles wat
psychologen vandaag schrijven
over twintig jaar wellicht evenzeer
achterhaald zal zijn. Want zo rela
tief is het allemaal.
Verder moet het natuurlijk klik
ken met een boek, net zoals het
moet klikken met een therapeut
van vlees en bloed. En de lezer
mag eigenzinnig zijn. Niet klakke
loos alles slikken, omdat je er nu
eenmaal geld aan gehangen hebt.
‘Je moet altijd kritisch staan
tegenover het advies van een zelf
hulpboek,’ vindt ze, ‘vooral wan
neer je van plan bent een levens
belangrijke beslissing te nemen,
gebaseerd op de woorden van één
schrijver.’

