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DE KREKEL EN DE MIER

Stel een kleuter voor deze keuze: je mag nu een marshmallow eten of een 
kwartier in een saaie kamer wachten – dan krijg je er twee. Met dit experi-
ment wilde psycholoog Walter Mischel (°1930) eind jaren 1960 aan Stanford 
University nagaan wat kleuters precies in staat stelt om hun behoeftebevre-
diging uit te stellen. Eén kind leidde zichzelf af met spelletjes verzinnen, een 
ander bleef de spelregels hardop herhalen en een derde ging helemaal op in 
ritmisch wippen op de stoel en bonzen op de muur. 

Vele jaren later stelde Mischel vast dat de mate van zelfbeheersing die 
de kleuters aan de dag hadden gelegd, behoorlijk goed hun schoolresultaten 
voorspelde, en hun volwassen BMI. Wilskracht, aldus Mischel, is cruciaal 
voor een prettig, succesvol en gezond leven. Toch is zelfbeheersing geen aan-
geboren persoonlijkheidskenmerk, benadrukt hij, maar een cognitieve vaar-
digheid die je kunt verbeteren. Het was een revolutionaire gedachte.

Vandaag lijkt het vanzelfsprekend dat je beter niet klakkeloos aan alle 
kortetermijnbeloningen toegeeft om ook doelen op lange termijn te reali-
seren. Met de constante verleidingen van de digitale wereld of de uitdijende 
obesitasepidemie blijft het thema echter actueler dan ooit.

In een mix van memoires, wetenschap en zelfhulpstrategieën, lichtjes 
gekruid met wat Freud, Shakespeare en Homeros doet Mischel zijn ontdek-
kingen en strategieën aanschouwelijk uit de doeken. Hij vergelijkt onze twee 
breinsystemen – ons limbische, emotionele ‘nu-brein’ en onze rationele, pre-
frontale ‘nee-cortex’ – met de krekel en de mier. Nog vaker noemt hij dit onze 
‘hete’ en ‘koele’ focus. Zelfbeheersing is dan het afkoelen van dit impulsbrein 
met gedachten, zeg maar ‘cognitieve herwaardering’.

Stukje bij beetje komen we te weten hoe we ons mentale oordeel over 
verleidelijke prikkels dan precies kunnen bijsturen. Denken dat er in de keu-
ken van het restaurant een kakkerlak op de chocomousse heeft gezeten, 
bijvoorbeeld. Focussen op visuele, abstracte kenmerken van een lekkernij, 
zoals kleur of vorm, in plaats van op de smaak of geur. Psychologisch afstand 
nemen door als toeschouwer naar je eigen impulsieve reactie te kijken of een 
ander tijdsperspectief in te nemen. Of concrete plannen uitwerken en inoe-
fenen om aan een verleiding te weerstaan, met zogeheten als-dan-scripts: ‘als 
ik woede voel opkomen, haal ik diep adem en tel ik tot honderd’.

In dit verhaal komen nog veel meer elementen aan bod: de invloed van 
stress op wilskracht, executieve functies (plannen, doel voor ogen houden, 
impulsen onderdrukken), zelfperceptie of onze neiging om ons eigen gedrag 
beter in te schatten dan de realiteit. 

Mischel was de eerste om te stellen dat zelfbeheersing geen consistente 
eigenschap is die je hele karakter bepaalt, maar afhangt van de situatie, je 
motivatie en je doel. Zo verklaart hij waarom pre-
sidenten of bedrijfsleiders op werkvlak bijzonder 
nauwgezet kunnen zijn, maar in hun privéleven 
ontstellend nonchalant. 

‘De marshmallow-test’, Mischels eerste boek 
voor het grote publiek, barst van de verbazend ac-
tuele materie die mooi aansluit bij het beste uit de 
hedendaagse cognitieve psychologie en mindful-
ness.  I.T.
De marshmallow-test. Verbeter je zelfbeheersing. 
Walter Mischel. Uitg. Nieuwezijds, 284 pag. 
€ 19,95. ISBN 9789057123856

Door Leen Lampo, Manu Sinjan en Inge Taucher
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