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Wat vertelt het boek voor nieuws over 
emoties? 
Weinig. Verwacht geen systematisch onderricht 
over emoties. De auteurs willen het betere zelfhulp-
boek schrijven voor het ontwikkelen van vaardig-
heden om onze emoties in goede banen te leiden.  
‘Love is a skill, not an emotion’, schrijven ze. 
Het biedt een beschrijving van zo’n beetje alle situ-
aties waarin de westerse mens in zijn leven kan 
belanden. Plus oplossingen. De schrijvers manen 
de lezer bijvoorbeeld om eindelijk eens zijn onge-
lukkige conditie te aanvaarden, en het geluk niet 
over de rug van zijn partner na te streven. ‘To 
marry is (…) to lock ourselves up willingly, because we 
acknowledge the benefits of the long-term: the wisdom 
of the morning after the storm.’

Boeken van The School of Life zijn als een doosje 
Leonidas-bonbons. Je begint er verlekkerd aan, maar 
na de tweede Perle Pistache moet je echt stoppen. 
Zo machtig zijn ze. Zo is het ook met An Emotional 
Education.1 Elk hoofdstuk is een kunstwerk, maar  
probeer het boek niet in één keer uit te lezen. 

Minutieuze 
huwelijksadviezen 
van psychoanalytici

Is dat goed?
Ja en nee. Om bij het huwelijk te blijven: de auteurs 
geven relatieadviezen voor zeer alledaagse situaties. 
Bijvoorbeeld: wanneer een vrouw een lunch regelt, 
zonder haar man te vragen of het schikt. Of wanneer 
ze de fluitketel weggooit en een nieuwe koopt, 
zonder overleg. Ze waarschuwen ervoor dat ze enkel 
opdrachten geeft: ‘Put on different shoes without 
adding ‘please’ or ‘would you mind’ or ‘it would be lovely 
if…’ Just a few words would have made all the difference.’ 

Ze bieden een schema om kinderachtige reacties 
om te zetten in ‘more adult responses’. 

En ze stellen zelfs openingszinnen voor, voor lasti-
ge gesprekken. Hoe begin je over een beetje meer 
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A: Partner’s tricky behavior B: Childlike response on our part C: More adult response we should aim for

Raising voice ‘It’s all my fault…’ ‘This is their issue. I don’t have to feel bad.’

Patronizing ‘I’m stupid.’ ‘There are lots of kinds of intelligence. Mine is fine.’

Morose ‘I have to fix you.’ ‘I’ll do my best, but I’m not ultimately responsible for your mindset 
– and this doesn’t have to impact on my self-esteem…’

Overbearing ‘I deserve this.’ ‘I’m not intimidated by you.’

Distracted, preoccupied Attention-seeking: ‘Notice me.’ ‘You’re busy, I’m busy, that’s OK…’
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aandacht, of liefdevollere seks? En hoe krijg jij je 
partner zover om eindelijk de was op te vouwen? 
Je denkt bij elke situatie die ze schetsen: natuur-
lijk, dat is ook zo. Zo moet ik het ook doen. Maar 
na 187 situaties gaat dat vervelen.

An Emotional Education is geschreven door onder 
meer psychoanalytici (achterin staat een lijst 
namen van auteurs die hebben meegeschreven). 
Het léést dan ook als een psychoanalyse van de 
westerse mens. De auteurs merken zelfs op dat 
iedereen een tijdje in psychotherapie zou moeten.
Die psychoanalytische invalshoek verklaart ook 
de thema’s die voorbij komen − de kindertijd, de 
maatschappij, het materialisme, de romantiek, 
en veel relaties en seks − en de sprongen daartus-
sen. Zoals je op de sofa associatief tussen onder-
werpen springt. Een mengelmoes van situaties en 
observaties. 

Daarbij ergert na verloop van tijd de stijl van de 
alwetende verteller, hoe sympathiek hij ook is. 
Of zij. Navraag bij The School of Life leert dat De 
Botton eindredacteur is, maar niet de hoofdauteur. 
De auteurs hebben in elk geval een sterke voorkeur 
voor schilderkunst, filosofen en psychologen van 
weleer. Ze houden van Rilke (1875-1926) en van 
Maslov (1943, de behoeftepiramide), maar moder-
ne psychologen staan er niet in. Dus geen Frijda of 
Kahneman.

Wat hebben mediators eraan?
Vermoedelijk is het een feest van herkenning. Het 
boek biedt een catalogus aan doodlopende argu-
menten, met duiding van de conflicten waarin 
partners elkaar die argumenten voor de voeten 
werpen. 

Wat jij doet is niet normaal.
Je begint steeds meer op je moeder te lijken.  
Het is niet logisch wat je zegt.

Het boek is eerder nuttig voor wie scheidingen en 
conflicten willen voorkomen. Het helpt wel om met 
mildheid terug te kijken op wat aan scherven is 
gegaan. Want dat kunnen de auteurs van de School 
of Life als geen ander: invoelend en raak alledaagse 
ergernissen in woorden vangen. Grappig, gedetail-
leerd en een beetje conservatief.

Hoe erg is het om dit boek niet te lezen? 
Niet erg. Voor mediators. Maar het past wel goed 
in het tijdschriftenrek in de wachtkamer. Het zet 
aan tot compassie en het troost: ‘It takes a great 
deal of bravery and skill to keep even a very ordinary 
life going. To persevere through the challenges of love, 
work and children is quietly heroic. We should perhaps 
more often sometimes step back in order to acknowl-
edge in a non-starry-eyed but very real way that 
our lives are good enough – and that this is, in itself, 
already a very impressive achievement.’ •
Noot
1. The School of Life, The School of Life: An Emotional 

Education, introduced by Alain de Botton, London 
2019.
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