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Inleiding

INLEIDING

Je zou het als volgt kunnen rationaliseren: dat mijn talent 
voor het observeren en analyseren van menselijk gedrag is 
voortgekomen uit mijn verwondingen en de blijvende gevol-
gen daarvan. Dat ik het te danken heb aan het feit dat ik 
ruw uit mijn tienertijd werd gerukt, bijna drie jaar in het 
ziekenhuis lag met derdegraads brandwonden over 70 pro-
cent van mijn lichaam, iedere dag zware pijn had, voort-
durend aan liep tegen het falen van de medische zorg en 
enorme littekens overhield, waardoor ik me in de meeste so-
ciale omgevingen niet op mijn gemak voel. Al deze factoren 
bij elkaar (zo luidt de redenering dan) hebben mijn obser-
vatievermogen gescherpt. En hebben me ertoe gebracht om 
sociale wetenschappen te gaan studeren.

Begrijp me niet verkeerd: ik vind niet dat het mijn brand-
wonden achteraf de moeite waard maakt. Al die pijn en el-
lende kun je op geen enkele manier wegredeneren. Maar 
mijn ervaringen met die brandwonden, mijn tijd in het zie-
kenhuis en mijn leven met littekens en beperkingen vormen 
wel de microscoop waardoor ik het leven bestudeer. Ik heb in 
die positie veel menselijk leed van dichtbij kunnen observe-
ren. Ik heb mensen gezien die ermee konden omgaan en hun 
leed de baas werden en mensen die eraan onderdoor gingen. 
Ik werd geconfronteerd met allerlei medische behandelin-
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INLeIdINg

gen en merkwaardige omgangsvormen. Vanuit mijn zieken-
huisbed kon ik het alledaagse leven van de mensen om me 
heen gadeslaan, me verwonderen over bepaalde menselijke 
gewoonten en speculeren over de redenen waarom we ons 
gedragen zoals we doen.

Omdat ik het ziekenhuis verliet met littekens en pijn, 
met opvallende braces en van top tot teen in drukverband 
gewikkeld, hield ik het gevoel dat ik buiten het gewone, al-
ledaagse leven stond. Toen ik langzaam weer kleine stap-
jes begon te zetten in de wereld die ik ooit zo gewoon had 
gevonden, begon ik ook de meer alledaagse bezigheden te 
bestuderen: hoe we winkelen, autorijden, anderen helpen, 
omgaan met collega’s, risico nemen, ruziën en dingen doen 
zonder erbij na te denken. En het viel me natuurlijk ook op 
hoe uitermate complex ons liefdesleven in elkaar zit.

Met die kijk op het leven ben ik psychologie gaan stude-
ren. Al snel raakte mijn werk diep verweven met mijn per-
soonlijke ervaringen. Ik herinnerde me de placebomedicatie 
tegen pijn en deed proeven om meer inzicht te krijgen in 
de invloed van verwachtingen op het ondergaan van pijn-
lijke behandelingen. Ik moest denken aan de keren dat ik 
in het ziekenhuis slecht nieuws had gekregen en probeerde 
uit te vinden hoe je patiënten in zo’n gesprek het best kunt 
benaderen. En zo waren er nog allerlei onderwerpen in de 
schemerzone tussen beroepsmatige interesse en persoon-
lijke betrokkenheid. Ik kwam steeds meer te weten over hoe 
ikzelf en de mensen om me heen beslissingen nemen. En 
zo probeer ik nu al vijfentwintig jaar de mens wat beter te 
begrijpen. Daarbij richt ik me vooral op de gebieden waar 
we de mist in gaan en op wat we zelf kunnen verbeteren aan 
onze beslissingen, ons handelen en onze resultaten.
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INLeIdINg

Nadat ik jarenlang wetenschappelijke artikelen over mijn 
onderzoek had gepubliceerd, begon ik ook wat laagdrempe-
liger en minder theoretisch te schrijven over de uitkomsten 
daarvan en wat je ervan kunt opsteken. En toen begonnen 
mensen mij ineens over hun eigen problemen te schrijven, 
misschien ook omdat ik had uitgelegd dat mijn onderzoek 
uit mijn eigen nare ervaringen voortkwam. Soms waren ze 
gewoon benieuwd wat de sociale wetenschap te zeggen heeft 
over iets wat ze zelf hadden meegemaakt, maar meestal 
stelden ze vragen over problemen en keuzes waar ze mee 
worstelden.

Ik probeerde alle vragen zo goed mogelijk te beantwoor-
den en besefte al snel dat sommige ook voor een groter pu-
bliek interessant waren. Sinds 2012 bespreek ik daarom, 
met toestemming van de vragenstellers, sommige van die 
bredere kwesties in mijn column ‘Ask Ariely’ in The Wall 
Street Journal. Het boek dat je nu in handen hebt, bevat 
een aantal bewerkte en soms nader uitgewerkte antwoor-
den uit die column, plus een aantal vragen en antwoorden 
die niet eerder zijn verschenen. En wat belangrijker is: dit 
boek bevat ook een aantal prachtige cartoons van de talent-
volle William Haefeli, die mijn antwoorden perfect aanvul-
len, verdiepen en verbeteren.

Dat is het. Ik kan dan misschien goed rationaliseren, maar 
maakt dit alles mijn advies ook waardevoller, beter of nut-
tiger? Dat mag jij bepalen.

Met irrationele groet,
Dan Ariely
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OVER DE KUNST EN  

DE LOL VAN NEE ZEGGEN

‘En toen ze hun to-do-lijstje helemaal  

hadden afgewerkt, leefden ze nog  

lang en gelukkig.’
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WerK • BesLIssINgeN NeMeN • LANgeterMIjNdeNKeN

Werk • Beslissingen nemen • Langetermijndenken

Beste dan,

Ik heb onlangs promotie gemaakt en nu worden er ineens allerlei 

dingen van me gevraagd die niets te maken hebben met waarom 

ik dit werk graag doe. Ik snap wel dat het belangrijk is om bij te 

springen wanneer mijn collega’s en de organisatie dat nodig heb-

ben, maar die andere bezigheden slokken te veel tijd op en maken 

me het werken onmogelijk. Hoe kan ik beter prioriteiten stellen?

 — Francesca

Ach ja, de valkuilen van het succes. Promotie klinkt leuk, 
maar meestal beseffen we te laat dat het ook nieuwe ver-
plichtingen en ergernissen met zich meebrengt. (Gek genoeg 
onthouden we die les nooit van de vorige keer, zodat de na-
delen ons elke keer weer verrassen.)

Terug naar je vraag. Ik vermoed dat je nieuwe werkweek 
er ongeveer zo uitziet: elke dag kloppen aardige collega’s bij 
je aan met de vraag of je iets wilt doen. Jij wilt ze graag hel-
pen en bovendien speelt het meestal pas ver in de toekomst, 
bijvoorbeeld pas over een maand. Je kijkt in je agenda. Die is 
dan nog bijna leeg, dus je zegt bij jezelf: ‘In die maand staat 
er nog bijna niks gepland, dus hoe kan ik weigeren?’ Maar 
dat is een denkfout. Over een maand is je agenda heus niet 
meer leeg, de specifieke details van je afspraken staan er al-
leen nog niet in. Ben je eenmaal een maand verder, dan heb 
je die dag van alles te doen en kom je om in het werk, ook 
zonder het extra werk dat dit verzoek met zich meebrengt. 
Tegen die tijd zul je jezelf dus hartgrondig vervloeken omdat 
je dit hebt toegezegd.
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Dat is een veelvoorkomend probleem, en ik geef je drie 
simpele gedachte-experimenten om beter te kunnen vast-
houden aan je oorspronkelijke prioriteiten.

Ten eerste: vraag jezelf af wat je zou doen als het vol-
gende week moest gebeuren. Dan zou je immers in je agen-
da kijken om te bepalen of je eventueel iets wilt schrappen 
om aan dit nieuwe verzoek te voldoen. Als je dat inderdaad 
zou overwegen, ga dan gerust op het verzoek in. Maar als je 
vindt dat het verzoek niet belangrijker is dan de zaken die 
al in je agenda staan, zeg dan gewoon nee.

Ten tweede: beeld jezelf in dat je in je agenda kijkt of 
je tijd hebt en ziet dat je die dag al helemaal vol zit en dat 
daar niets aan te doen is, bijvoorbeeld omdat je de stad uit 
bent. Probeer dan in te schatten hoe je daarop zou reageren. 
Zou je teleurgesteld zijn? Dan kun je beter op het verzoek 
ingaan. Maar als je opgelucht zou zijn dat je er geen tijd voor 
hebt, wimpel het dan af.

Denk tot slot aan een van de mooiste woorden in de En-
gelse taal: cancel-elation, ‘afzeggingsjubel’, de blijdschap die 
je voelt als iets niet doorgaat. Beeld je dus in dat je deze 
verplichting nu aangaat, maar dat die in een later stadium 
wordt afgezegd. Als je nu al blij wordt bij die gedachte, heb 
je met een duidelijk geval van afzeggingsjubel te maken en 
weet je wat je te doen staat.
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OVER KOPI LOEWAK

‘Ja, het is op konijnen getest  

en die waren er helemaal weg van.’
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eteN eN drINKeN • WAArde • erVArINg

Eten en drinken • Waarde • Ervaring

Beste dan,

Toen ik laatst in Los Angeles was, zag ik daar een koffiebar waar ze 

extreem dure koffie verkochten, zogenaamde kopi loewak of civet-

koffie. Toen ik vroeg waarom die zo duur was, vertelde de barista 

dat deze koffie op een heel bijzondere manier wordt geproduceerd. 

Een Indonesische civetkat, de loewak, eet de rauwe rode koffiebes-

sen en poept de pit daarvan uit. De op die manier ‘bewerkte’ pitten 

worden verzameld en gebruikt als boon voor een bijzondere koffie 

die heel smakelijk schijnt te zijn – smakelijker dan de weg die de 

boon heeft afgelegd. Die bonen kosten doorgaans honderden dol-

lars per pond. Ik vond het wel intrigerend, maar was niet benieuwd 

(of dapper) genoeg om er een kopje van te bestellen, laat staan te 

drinken. Snap jij waarom mensen hiervoor willen betalen?

 — Chahriar

Allereerst denk ik dat je dom bent geweest. Je had gewoon 
een kopje moeten proeven. Ten eerste omdat je duidelijk nog 
steeds benieuwd bent naar deze unieke en ongewone kof-
fie, ten tweede omdat het je verhaal veel persoonlijker en 
interessanter zou hebben gemaakt. En een paar dollar voor 
een goed verhaal is toch geen geld? Dus als je nog eens langs 
een tentje komt waar ze kopi loewak verkopen, bestel dan 
een kopje. Misschien zelfs een double shot met alles erop en 
eraan, kattenhaar en al.

Wat de kwaliteit van civetkoffie betreft: uit promotiema-
teriaal begrijp ik dat de loewak de lekkerste koffiebessen 
eruit pikt en dat de bonen in zijn ingewanden fermenteren, 
zodat ze minder zuur worden en veel betere koffie opleveren. 
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Geen idee hoe dat precies werkt, maar het klinkt interes-
sant.

De grote vraag is natuurlijk waarom mensen daar zoveel 
geld voor overhebben. Eén reden is dat ze betalen voor het 
unieke karakter van de koffie en het verhaal erachter. Een 
andere reden zit hem in de hoeveelheid arbeid (en het sóórt 
arbeid) die dit kost. Het productieproces van deze koffie is 
duidelijk een stuk ingewikkelder dan dat van een doorsnee 
bakkie leut, en mensen zijn meestal wel bereid wat meer 
te betalen voor iets wat moeilijker te produceren is – zelfs 
als het product niet beduidend beter is. Civetkoffie lijkt een 
schoolvoorbeeld van zo’n product.

Tot slot vraag ik me af wat mensen ervoor zouden neer-
tellen als de koffiebonen niet het spijsverteringskanaal van 
een Indonesisch diertje maar van een Amerikaanse burger 
hadden doorlopen. Ook dat zou een mooi verhaal zijn en het 
productieproces zeer arbeidsintensief maken. Maar ik denk 
dat zo’n bak ons toch net iets te sterk zou zijn.

9789491845642.indd   22 11-09-15   12:13



23

CoMMuNICAtIe • WAArderINg • BesLIssINgeN NeMeN

Communicatie • Waardering • Beslissingen nemen

OVER DRIE PIJLERS VAN  

EEN EVENWICHTSACT

Beste dan,

Waarom komen adviseurs altijd met drie punten als ze problemen 

en oplossingen beschrijven?

 — Alice

Als adviseurs een antwoord geven, proberen ze altijd het 
precaire evenwicht te bereiken tussen een antwoord dat 
simpel klinkt en een antwoord dat compleet lijkt. Ik ver-
moed dat ze de optimale balans bereiken door altijd zo’n 
drieslag te hanteren.
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Vrienden • Beslissingen nemen • Coördinatie • Tijd

OVER TIJD VERDOEN  

MET BESLISSEN

Beste dan,

Vaak als ik met onze vriendengroep afspreek, hebben we de volgen-

de discussie: ‘Waar wil jij heen?’ ‘Geen idee, en jij?’ ‘Weet ik niet.’ Die 

discussies zijn ontzettend frustrerend, ongemakkelijk en zonde van 

de tijd. Heb je wat tips hoe we daar verbetering in kunnen brengen 

zodat we sneller de knoop doorhakken?

 — Matthew

Als iemand vraagt: ‘Wat wil je vanavond doen?’ dan wil die-
gene eigenlijk weten: ‘Wat is het gaafste wat we vanavond 
kunnen gaan doen, gezien onze opties en het gezelschap?’ 
Maar het lastige is dat het ontzettend moeilijk is om de abso-
luut beste oplossing te vinden (de optimale oplossing). Eerst 
moet je bedenken welke mogelijkheden er allemaal zijn, dan 
wat je eigen voorkeur is en de voorkeuren van alle leden van 
de groep. En vervolgens moet je uitknobbelen welke activi-
teit de beste keus is gezien alle beperkingen en voorkeuren.

Het onderliggende probleem is echter dat je niet meere-
kent hoeveel tijd het kost om de optimale activiteit te ont-
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dekken. Jullie verspillen kostbare tijd terwijl jullie elkaar 
vragen: ‘Goh, wat wil jij vanavond doen?’ Dat is waarschijn-
lijk nog wel de slechtste manier om je tijd te besteden. Daar-
om zou ik de regel instellen dat je maar beperkt de tijd hebt 
om een oplossing te bedenken. En ik zou van tevoren iets 
bedenken waar je op kunt terugvallen als jullie er niet snel 
genoeg uit komen. Kies bijvoorbeeld een acceptabele activi-
teit (iets gaan drinken bij X of een potje basketballen bij Y) 
en kondig in de vriendengroep aan dat jullie allemaal naar 
X of Y gaan tenzij iemand binnen tien minuten iets beters 
verzint.

Stel meteen ook de timer op je mobiel in om te laten 
zien dat je het meent, zodat iedereen zich aan de tijdslimiet 
houdt. Als het alarm afgaat, ga je gewoon richting X of Y 
en vraag je iedereen om mee te gaan. Tegen de mensen die 
dat niet meteen doen, zeg je dat je ze daar wel ziet. Als je 
die strategie eenmaal een paar keer hebt toegepast, zijn je 
vrienden eraan gewend. Dan zul je zien dat het afgelopen is 
met die tijdverspilling.
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OVER WIE WE ZIJN EN  

WIE WE WILLEN ZIJN

 ‘Nou, in plaats van het boek te bespreken  

kunnen we het erover hebben waarom  

niemand van ons tijd had om het te lezen.’
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OVER GEZAMENLIJKE 

REKENINGEN

 ‘Je zou zelf vaker een dutje moeten doen.  

Slapen kost niks.’
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Wie dit leest  

is een leugenaar
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