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 Kiezen of verliezen.  
Zijn wij maakbare mensen?  

 

Daar kun je op verschillende manieren tegenaan kijken. 

- Johnny Depp zegt: 'People say I make strange choices, but they're not strange for me. My 

sickness is that I'm fascinated by human behavior, by what's underneath the surface, by the 

worlds inside people’ 

- Volgens yoga leraar Eric Staals heb je 'door je eigen keuzes te maken je eigen leven in de 

hand' 

- Leonard Cohen zong ooit dat de dingen nu eenmaal gaan zoals ze gaan 

- En volgens de NLP (een middel om je doelen te bereiken) is er, als de ene keuze niet werkt, 

altijd nog een andere of betere keuze mogelijk. 

 

 

Als je moet kiezen tussen twee kwaden, kies dan niets; als je moet 

kiezen tussen twee goede dingen, kies dan beide - Tryon Edwards 

 

Keuzes maken 

Volgens Wikipedia is een keuze het resultaat van een cognitief (verstandelijk) proces waarbij 

de voordelen/verdiensten van meerdere keuzemogelijkheden tegen elkaar worden 

afgewogen. Een keuze is het besluit om uit verschillende mogelijkheden er één te nemen. 

 

 

Mooi is dat. Of niet?  

De veronderstelling dat je ‘met de keuzes die je maakt je je leven in eigen hand hebt’ is 

volgens mij maar een halve waarheid. Want is ons leven wel echt zo maakbaar? Ja en nee. 

Ja, ik geloof dat de mens scheppende krachten bezit en daardoor tot veel in staat is, in positieve en 

negatieve zin. Ik denk echter ook dat er andere factoren meespelen. Je kan gaandeweg stuiten op 

het lot of het toeval, je genen of ‘gewoon' vet geluk of ordinaire pech hebben. 

En nee, er zijn situaties waarin je nu eenmaal helemaal geen keuzemogelijkheden hebt. En de 

gedachte dat je je leven door middel van keuzes in eigen hand hebt vind ik daarmee dus maar een 

halve waarheid. Want ja, een ieder maakt zijn eigen keuzes maar nee, de omstandigheden waarin je 

leeft heb je niet altijd voor het kiezen. Als ziekte, dood of werkeloosheid in je leven komen is het een 

kwestie van geluk of pech hebben en/of de juiste mensen om je heen hebben. Dus wat mij betreft… 

 

http://johnnychristopherdepp.tumblr.com/post/71196414767
http://www.mooirooi.nl/lees/31889/-door-eigen-keuzes-heb-je-je-eigen-leven-in-de-hand-yogadocent-eric-staals-
http://www.songteksten.nl/songteksten/88511/leonard-cohen/everybody-knows.htm
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Een lange neus naar perfect 

De wereld waarin we leven is niet altijd volmaakt en ook al doen sociale media als Instagram je graag 

anders geloven persoonlijke levens zijn dat al evenmin. Als je worstelt met verlies of een aandoening, 

een ziekte, een tekort aan financiën, met eenzaamheid of depressie, dan kan de gedachte dat alles 

maakbaar is je ongetwijfeld alleen nog maar verder de put in helpen. 

 

 

Pech of geluk 

Veel keus heb  je nu eenmaal soms niet dus zullen we voortaan maar liever uitgaan van de stelling 

dat je in het leven geluk of pech kunt hebben?  

In plaats van te denken dat we alles naar onze hand kunnen zetten.  

Daar is misschien geen oplossing mee geboden maar het geeft wel wat meer lucht en creëert ruimte 

om elkaar te zien zoals we zijn en niet naar wat we hebben. 

 

 

Kiezen of verliezen. Hoop doet leven 

Vergeet ondertussen de factor hoop niet. In het prachtige en schurende lied Dance me to the end of 

love geeft Leonard Cohen zicht op gepassioneerd leven, ook in de meest vreselijke omstandigheden.  

‘Dance me to your beauty with a burning violin’ (Dans mij naar je schoonheid met een 

brandende viool) reflecteert aan de schoonheid van het leven, ondanks de moeite, ondanks pijn. 

Het bezingt het einde van dit bestaan maar ook de passie die in de voleinding kan liggen.  

Het is een liefdeslied, geïnspireerd door de Holocaust, het bezingt een liefde die nooit dooft en geeft 

daarmee hoop aan de mensheid. Het kan zo donker niet zijn of het licht kan er nog door. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IEVow6kr5nI
https://www.youtube.com/watch?v=IEVow6kr5nI
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Een luchtige afsluiter. Kauwen of slikken 

Soms is het simpel en is er wel degelijk iets te kiezen en is de ene keuze slimmer dan de andere. Zoals 

bijvoorbeeld in deze animatiefilm waarin je de keuze hebt uit; kauwen of slikken te zien is. 

http://www.universiteitvannederland.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=Zvl3fgCPISU

