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Wilskracht
Onlangs was ik op een conferentie over de aansluiting

de nu bekende oefenmethoden slechts in beperkte mate

tusse n m bo en hbo. St udenten zeiden daar dat ze meer

t e verste rken. Erfelij kheid en opvoedings praktijken in de

discip line in het onderwijs willen . Daar valt iets voor te

vroege jeugd spelen een belangrijke rol. Dat verklaart

zeggen. Laat ik begi nne n met het 'St anford M arshmal-

waarom de prestati es op vierjar ige leeftijd zo voorspel-

low Experiment' uit ' 972, een klassiek psycholog isch

lend zijn.

experiment dat vaak herhaa ld is. Kindere n wo rden

Hetzelfde hersengebiedj e (voor de liefhebbers: de rech-

alleen gelate n in een kamer met een heerlij ke lekkernij

t er vent rolatera le prefro nta le cortex) dat we gebru iken

en de boodschap: 'Als je het niet opeet en wacht tot ik

voor zelfbeheers ing, hebben we ook nod ig voor het

terugko m, krijg je er straks twee.' Sommige kinderen
zij n imp ulsief en eten vrijwe l meteen het snoepgoed

maken van keuzes. Ook hier zien we het verschij nsel van
moeheid en uitputting. Bijvoorbee ld proefpersonen die

op. Andere kinderen kun j e op YouTube aandoenlijk

in een experi ment keuzes moete n maken uit huishoude-

zien w orstelen met de verleid ing waa raan ze na enkele

lijke produ ct en, houden daarna minder lang vol bij het

of wat meer min uten toegeven .Tot slot zijn er ook
kinderen die het een kwar tier of halfuu r volhouden,
totdat de proefleider terugkomt om de traktatie te

Zelfbeheersing lijkt

verdubbelen. Duid elij k is dat oude re kinderen gem idde ld
bet er in staat zijn om zich t e beheersen dan jongere

een beetje op een spier

kindere n. Duidelij k is ook dat kinderen van vier j aar soms
hun impul sen al heel goed in de hand kunnen houden.
Het interessantst is wat men jaren na '972 ontdekte,

oplossen van puzzels. Begrijpelijk. let s kiezen betekent

toen men de zelfbe heersing op vierj arige leeft ijd gi ng

dat zelfbe heersing nod ig is om de mogelijkh eden t e

vergelijken met hoe het de kinderen toen verging. Het

vergelijken en om 'mentaal afscheid te nemen' van

aanta l min ut en dat het kind op vierja rige leeftij d de

w at j e niet kunt kiezen. Omdat we onze wil skracht niet

verleidi ng kon w eerstaan, bleek sterk te correleren met

wezen lijk kunnen veranderen kunne n we er maar beter

de latere schoo lprest at ies. En zelfs met persoonlijke en

hand ig mee omgaan, zegt de bekende zelfkennisexpert

interpersoonl ij ke comp etenti es in de volwassenheid.

Baumeister. Als j e j e beperkt e verm ogens t ot zelfco ntro le

Deze eenvoudige proef heeft een hogere voorspe llende

besteedt aan al lerlei dagelijkse kleine beslissinge n ('zal

waarde dan een inte llige nt ietest !

ik mij n zwar te of mijn blauwe broek aantrekken?', . nu of

Ook bij oudere kinderen en volwassenen worden de

straks twitteren ?. 'bij Tim of bij Anna in het groepje?')

laat ste t ijd veel vergelijk bare experi mente n uit gevoerd.

houd j e minde r ment ale energie over voor belangrijker

Hongerige proefperso nen moet en bij voorbeeld de

keuzes en grootsere daden . Ordelij kheid en routine

verleiding wee rstaa n van heerlij k geurend gebak. Of

hel pen om economisch om te gaan met de beschi kbare

moet en hun lachen inh ouden bij een komisc he film . Ee n

w ilskracht . Mi sschien dat daarom veel schrijve rs een

int eressante uitkomst van dit soort onderzoek is,dat

monnikenleven leiden . En misschien dat daarom Ne-

zelf beheersi ng een beetje lij kt op een spier. Als j e j e een

der land, waar orde en discip line op de achte rgro nd zij n

tij dje sterk moet beheersen, dan wordt de spier moe en

geraakt , qua onderwijsprestaties zakt op internationale

ben j e veel m ind er goed in staat een daarop volgende

ranglijste n te n faveure van Aziatisc he land en.

verleiding t e w eerst aan. In de vaklit erat uur staat dit

Moet en we nu van scholen een soort klooste rs maken

fenomeen bekend als 'ego-depletion. Denk bijvoorbee ld

en moeten we wille n dat Nederlandse moeders ook

aan wete nschappers die een hele saaie lezing hebben

tij germ oeders w orden? Nee. M aar wat meer orde en

moeten uitzitten en het vervolgens niet kunnen laten

discipline kan op veel scholen beslist geen kwaad .

om veel t e veel ete n op t e scheppe n bij de lunc h. De
vergelijki ng met een spier suggereert dat je deze kunt

Tom Luken is arbeids - en organisatiepsycholoog en werkt

oefene n en sterke r kunt maken, maa r hier gaat de ver-

als onafhankelijk onderzoeker en adviseur bij loop baan-

gelijk ing enigszins man k. Zelfbe heersing is helaas met

vraagstukken.
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