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SELFHELPBOEKE

Hulp om jouself te help
IS ANDER SE SUKSESSTORIES EN ‘TIEN STAPPE TOT ’N BETER  

LEWE’ WERKLIK DIE ANTWOORD OP JÓÚ UITDAGINGS?

Mense is meer as ooit op soek na hulp. In die era 
van ’n oordaad inligting en tegnologie wat die 
mensdom stoomroller, hoor ’n mens gereeld 

gonswoorde soos selfhelp, coaching (lewensafrigting) en 
purposeful living. Wêreldwyd koop mense derduisende 
selfhelpboeke of soek aanlyn na raad. Vandag se 
lewenstyl plaas mense onder druk en hedendaagse 
tydsbestuur isoleer ons van tradisionele bronne van raad, 
meen kenners.

“Jy kuier nie meer soos wat mense in die verlede het 
nie; mense het nie meer die tradisionele klankbord nie,” 
vertel Heloise Uys, ’n sielkundige van Somerset-Wes. Ter 
wille van oorlewing skep mense hul eie wêreld en soek 
na ’n kitsoplossing vir elke probleem.

“Mense voel meer as ooit die druk om te voldoen aan 
sekere standaarde; daar is ’n selfhelpkultuur,” vertel die 
geestesbreier Gielie Hoffmann van Pretoria. “Almal kan 
verbeter. Niemand van ons is so goed as wat ons kan 
wees nie. Jou verhouding kan nog beter doen; jou 
loopbaan kan nog beter doen; jou gesondheid kan nog 
beter doen. Dis amper ’n [soort] taal wat vandag gepraat 
word.”

Topverkopers
Hoewel sekulêre selfhelpboeke nie groot verkopers onder 
plaaslike uitgewers is nie, is buitelandse outeurs wat uit 
’n Christelike perspektief skryf, baie gewild, veral 
wanneer die outeur reeds ’n aanhang het. Susan Jordaan, 
uitgewer by Lux Verbi, vertel die topverkopers is 
dikwels internasionale kultusfigure soos Joyce Meyer en 
Joel Osteen. 

Die groot ster in die Afrikaanse selfhelpwêreld is dr. 
Pieter van Jaarsveld, ’n leierskapsontwikkelingskonsultant 
van die Strand. Hy is veral bekend vir sy boeke Hart van 
’n wenner en Dink jouself gelukkig (in Afrikaans bevat dit 
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verwysings na geloof, maar vanweë die 
geloofsensitiwiteit in ander lande waar hy werk, is  
die Engelse uitgawes sekulêr). Sy werk geniet soveel 
aanhang dat dit al telkens herdruk is. 

Volgens Susan dra plaaslike sterre soos Pieter se 
motiveringspraatjies by tot die gewildheid van hul 
boeke. Hy voeg by: “Ek probeer die goed so prakties as 
moontlik maak; wat ek skryf is altyd gegrond op 
navorsing. Ek was lank ’n dosent by Stellenbosch 
Universiteit. Daar is soveel goed wat lekker klink op die 
oor, maar dit is nie regtig nagevors nie.” 

Hy het meestersgrade in sielkunde en teologie. Baie 
van dit wat lank reeds in die teologie geskryf is, word 
nou eers bewys, vertel hy. En hy glo in wat hy skryf. 
“Ek gebruik dit self. Ek fokus baie sterk op vakliteratuur 
en sal nie my tyd verspil op ouens wat nie wetenskaplik 
nagevors het nie. Daar is werklik populêre ouens wat 
geen gronde het vir wat hulle sê nie.”

Selfhelp of selfhel?
“Die probleem met selfhelp is dit vereenvoudig realiteit,” 
maan Heloise. “Elke mens en sy situasie is anders.” In die 
sosiale media, en die media in die algemeen, word die 
“perfekte” lewe voorgehou. “Die verwagtinge is te 
hoog,” vertel sy. “Alles lyk perfek en mense probeer by 
die ideaal uitkom.”

Gielie is dit eens met Heloise: Selfhelp kan in dié opsig 
gevaarlik wees indien lesers nie perspektief behou nie. 
“Ek is bang daar word ’n maatstaf gestel by mense oor 
hoe hulle moet wees – dat hulle ná die lees van die boek 
voel hulle is minderwaardig of hulle voldoen [nie] aan 
sekere vereistes nie,” sê hy.

Hoewel selfhelpboeke nuttig kan wees, is dit vir talle 
mense ’n verslawing. Een ná die ander kitsoplossing staan 
die boekrakke vol, en alles val in ’n bose kringloop 
waarin jy iets lees wat dan die volgende “leemte” in jou 
lewe ontbloot, waarna jy natuurlik nog een moet koop. 

Hoe doen jy selfhelp reg?
Heloise identifiseer twee eenvoudige stappe: 
Aanspreeklikheid en aksie.

“Eerstens, ’n mens verander makliker as jy aanspreeklik 
gehou word; daarom is iets soos terapie so belangrik, maar 
almal het nie altyd geld daarvoor nie. Kry iemand wat jou 
aanspreeklik kan hou en dié persoon kan ’n klankbord 
wees, of iemand wat die tog saam met jou aanpak. Noem 
laasgenoemde ’n buddy-projek.

“Tweedens, moet jy aktief deel raak van die proses en 
dit aanpas by jou lewe. Formuleer dit en maak dit 
meetbaar. Hou dagboek daarvan. Skryf dit neer: Dís hoe 
jy sukses wil bereik, en dís hoe jy daarby gaan uitkom.” 

En moenie bang wees om deurlopend aanpassings te 

maak nie, voeg sy by. “Dit is nooit te laat om 
aanpassings te maak nie. Die grootste fout wat mense 
maak, is dat hulle onrealisties is. Jy wil alles [op een slag] 
verander. Begin met een ding.”

Elke Jan Rap en sy maat is nie ’n goeie en relevante 
selfhelpskrywer nie. Heloise wys daarop talle boeke is 
aan die hand van iemand se ervarings geskryf. Maak 
seker voordat jy ’n boek koop: Kyk na die skrywer. Het 
die persoon voorheen iets geskryf? Het die skrywer ’n 
kwalifikasie of ervaring wat die boek regverdig? En 
besef: Iemand kan al die boksies tiek, maar dit kan steeds 
nie van toepassing op jou wees nie. Neem daaruit wat 
relevant tot jou lewe is.

Want die ghoeroe sê so
Die syfers beaam dit: Boeke wat gekoppel is aan ’n 
“naam” en uit ’n Christelike hoek geskryf word, vaar die 
beste in die plaaslike selfhelpmark. 

Geloof se voetspoor in selfhelpboeke is geen vreemde 
verskynsel in ’n oorheersend Christelike land nie. En 
soos Gielie sê, daar is nie fout daarmee nie, maar: “Die 
gevaar is, van die groot selfhelpskrywers – plaaslik en 
oorsee – word op ’n manier aangehang en word amper 
geloofsfigure wat in ’n sekere mate amper aanbid word. 
Dit gebeur wel waar mense so obsessief raak met die hele 
idee, hulle lees iets raak wat vir hulle van waarde is en 
daai persoon wat hulle gehelp het, word dan vir hulle ’n 
soort ghoeroe.”

“Dit is wat gebeur met iemand soos Gretha Wiid, wat 
op die ou end so ’n groot aanhang het, en daar is niks 
per se verkeerd daarmee nie, maar mense glo alles wat sy 
sê. Sy het al so mense se vertroue ingeboesem deur dalk 
vir hulle op verskillende maniere van waarde te wees dat 
dit wat sy skryf in ’n boek oor tieners lees asof dit feite is 
of teologies korrek is, bloot omdat Gretha dit sê. En dit 
is waar dit ongesond raak,” sê Gielie. 

Pieter, wat hoofsaaklik uit ’n Christelike oogpunt 
skryf, meen sommige populêre skrywers skryf om te 
evangeliseer, eerder as dat dit noodwendig selfhelp is.

“Wanneer ek praat, praat ek as ’n gewone Christen oor 
sielkunde en verwys na die Bybel. Van die ander praat 
oor evangelisasie. Hulle uitgangspunt is: Bring mense 
naby aan die Here, maar dan spreek hulle hul uit oor 
goed waarvan hulle hul liewer moet weerhou. Daardie 
mense doen ongelooflike goeie werk, maar jy moet jou 

“DIE PROBLEEM MET SELFHELP 
IS DIT VEREENVOUDIG 
REALITEIT. ELKE MENS EN SY 
SITUASIE IS ANDERS.”
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weerhou van uitsprake wat ander mense kan seermaak.”
En dis juis hier waar die uitgewer moet seker maak dit 

wat gesê word, kan deur navorsing gestaaf word, 
beklemtoon Pieter. “Die uitgewer moet sorg vir die 
integriteit van die skrywer. Daar word te veel van 
hierdie goed op die mark geplaas wat regtig onregverdig 
teenoor die leser is.”

Sukses te danke aan selfhelp
En dan is daar iemand soos Conrad Sidego (71), 
voormalige burgemeester van Stellenbosch, wat nie besef 
het dat hy eintlik al langer as vyf dekades ’n 
selfhelpnavolger is nie. Dit was eers toe hy in ’n hoek 
gedruk is dat hy werklik nagedink het oor die konsep 
van selfhelp. 

“Jy het my in die selfhelpkampie betrap en hier staan 
ek nou en sê: ‘Skuldig.’ Ek is uitgevang,” hênsop 
Conrad. “Ek het nie gedink, ‘Hel, ek gaan nou 
selfhelpboeke lees nie’. Dit is half ’n guiding light. Dis 
soort van ’n Bethlehem-ster. As jy in die moeilikheid 

beland, is dit die ster wat jou rigting gee. Daar is mense 
wat nie eens die konsep selfhelpboek ken nie, maar wat 
die behoefte het om sulke boeke oop te slaan.”

Hy onthou selfs waar hy aan sy eerste selfhelpboekies 
gekom het.

“Ek was op hoërskool toe ek as ’n Afrikaanse ou van 
Tulbagh op Stellenbosch op hoërskool was en ek onthou 
ek het die Sunday Times gelees by die huismense by wie 
ek geloseer het. Daar was ’n advertensie wat gesê het 
How To Remember Names and Faces en ’n soortgelyke 
boekie wat daarin geadverteer is, was How To Handle an 
Audience. En as ’n hoërskooloutjie het dit my aangegryp.

“Ek onthou ek het op ’n Saterdag vir R1 by ’n 
loodgieter gewerk, en die boekies het 75c gekos. Tot 
vandag toe dink ek dit was een van die beste beleggings 
wat ek nog gemaak het. Ek sou later jare ’n loopbaan 
volg waar ek baie toesprake maak; waar die onthou van 
name vir my belangrik was.”

Soms skaam hy hom dat hy nie werke van groot 
Afrikaanse letterkundiges soos Karel Schoeman gelees 
het nie, maar ander kere erken hy skaamteloos hy lees 
niefiksie. “Ek het boeke gelees en die kassette geluister 
soos Awaken the Giant Within [deur Tony Robbins] of 
Stephen Covey se The 7 Habits of Highly Effective People,” 
vertel hy.

“Ek is aandagafleibaar en konsentreer nie baie lank nie. 
En kassette, en selfs CD’s, is ’n manier om te luister 
terwyl ek bestuur. Dan kan ek oor en oor na die ding 
luister en kry ek die boodskap.”

Conrad het ook boeke soos How To Make Your First 
Million gelees. “Ek meen, watter jong ou en watter 
entrepreneur lees nie graag dié soort boek nie? As jy ’n 
joernalis is en jy leef so bleddie swaar, kyk jy nogal na 
boeke soos Rich Dad, Poor Dad.”

En as dit van Conrad afhang, is mens nooit te oud om 
te leer nie. Hy is juis besig om homself te reinvent, gons 
dit in die gange. Hy stel hom deesdae as 
innoveringspreker bekend en pas selfverbetering aktief 
toe wanneer hy “in Jesus se wagkamer” ’n kursus in 
doeltreffende persoonlike leierskap volg. “Hoe ouer ’n 
mens word, hoe meer soek ’n mens na die sin van die 
lewe en dit is geil teelaarde vir selfhelpboeke – want 
mense wil sin maak.

“Ek kry tans bestraling vir kanker, prostaatkanker,” 
vertel Conrad amper nonchalant. En in die 
skemerdonker van sy sitkamer praat ons oor die 
wagkamer, onsekerhede en die boek The First 5 Minutes 
After Death: What Happens When You Die? deur Isak 
Burger. “By die kursus vra hulle jou: Dink oor ’n visie 
of missie vir jouself. Myne is drie woorde: Maak ’n 
verskil.”

DEUR: ANNAMI MAILOVICH
ILLUSTRASIE: MIEKE VAN DER MERWE
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