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Kiezen is geen lolletje 
 

Een situatie waar ik me ongemakkelijk bij voel. Iemand komt op visite: Ik vraag: 'wil je thee of koffie?' 
Zegt die persoon: 'doe maar wat jij het makkelijkst vindt'. Zeg ik: 'maar dat heb ik niet'. 
Wat irriteert me in zo'n antwoord? Ik voel me opgezadeld met het niet kiezen van een ander. Een 
bepaalde vorm van besluiteloosheid, die mij vervolgens tot beslisser probeert te maken. 
"wat ik makkelijk vind" heb ik niet, wel koffie of thee. 
 
Vind u dit 'Moeilijk doenerij' van mijn kant? Kan ik heus wel gewoon een bakje thee of koffie voor u 
zetten. Maar toch zit hier wel een ding dat mij niet loslaat. 
 
Er zijn mensen die zich meteen bezwaard voelen als ze ruimte moeten innemen voor hun verlangen of 
mening. Ze houden het liever 'makkelijk' voor anderen en maken van zichzelf en dingen die voor hen 
belangrijk zijn niet makkelijk een punt. 'Wat ik vind doet er niet toe, doe maar wat jullie het beste 
lijkt' . 
Sommige mensen hebben al van jongs af aan geleerd om zichzelf op de tweede en soms zelfs op de 
derde, vierde of desnoods vierentwingste plaats te stellen. 
Graag geziene gasten natuurlijk, want zij die wel ongebreideld wensen of meningen hebben, doen 
zeker hun voordeel bij zoveel ruimte. Maar over hen zal Maartje Romme volgende week in haar 
toespraak meer vertellen. 
Niet nemen van ruimte voor jouw kijk op de dingen. Geen plek in het leven durven innemen. Een soort 
niet kiezen als een keuze om maar niet op te vallen, zoals een dier baat heeft bij een schutkleur. 
 
Kiezen is een onontkoombare opgave en is super moeilijk. Nog mijn ouders -maar sommigen van jullie 
zeker ook- zijn opgegroeid met zekerheden en duidelijke normen en waarden. Socialisten, 
katholieken, protestanten en liberalen leerden van hun geestelijk leiders hoe te leven en te denken. 
Het moderne leven dat na de Tweede Wereldoorlog begon brak dat verzuilde Nederland helemaal 
open. 
Mensen moesten ineens vrij en autonoom worden in hun keuzes. We laten ons geen dingen meer van 
hogerhand opleggen. Zoals een student op een workshop een paar jaar geleden tegen me zei: 'Ik 
weet niet wat ik wil, maar ik weet wel dat u het niet voor mij mag uitmaken'. 
Als middelbare scholier was ik enthousiast over de filosofie van Sartre. De mens is in het bestaan 
geworpen en is in dit leven een vrij kiezend subject. Dat kiezen moet iedereen zelf doen en je hebt 
geen God of instituties meer, achter wie jij je kunt verschuilen. Jij moet jouw leven vorm geven en kunt 
je niet achter anderen verbergen. 
Maar met het slinken van de invloed van religie raakt de vrije autonome mens steeds meer in een 
nieuw type onzekerheid. Wat is eigenlijk het goede leven? En waar haal ik mijn antwoorden vandaan? 
Van oudsher worstelen mensen met dezelfde problemen: het lijden, lot en noodlot dat je treffen kan en 
de dreiging van de dood. Levensbeschouwingen met hun rituelen hielpen de worstelende mens om 
daarin houvast te vinden en zorgden ervoor dat keuzes voor ons doen en laten ook tastbaar 
voorhanden waren. 
Nu moet iedereen zijn eigen weg vinden naar een stijlvol en vooral ook authentiek leven met 
zelfgekozen waarden. Hoe mooi klinkt dat en hoe vermoeiend is het! En daar wringt nu net de schoen. 
Sartre meende wel dat mensen vrije autonome kiezende subjecten zijn, maar zijn Franse tegenvoeter 
Michel Foucault geloofde daar geen barst van. Mensen en de wereld om hen heen zijn gefabriceerde 
en geproduceerde objecten. Wat dacht je van de lifestyle hype, die onze maatschappij domineert? Via 
de media vindt er een voortdurend bombardement van de juiste codes en de zogenaamd 'goede 
smaak' plaats: hippe woninginrichting met allemaal tafels en stoelen van sloophout, drankjes die je 
een goed, stoer of sexy imago geven, lichaamscultuur met sportscholen en allerlei diëten die ons 
voorhouden en voorkauwen hoe we onszelf kunnen oppimpen. Cursussen die je leren om vitaal oud 
te worden om toch nog enigszins in de rails te blijven hangen. En ook de sex, ja zelfs het sterven van 
onszelf en onze dierbaren wordt niet ongemoeid gelaten op deze vermoeiende racebaan naar een 
verantwoord en vooral héééél bewust leven. 
Harmonie, lekker genieten en een beetje een soepel levenseinde zonder al te veel angst en pijn, 
vormen eigenlijk de hele normatieve horizon van het alom gepropageerde Zwitserslevengevoel, waar 



wij met elkaar middenin zitten. 'Er is maar één stijl. Je eigen stijl!', propageert de Grolsch reclame. Je 
ziet het: pas op! Je doet zomaar een verkeerde keuze en dan lig je d'r uit. 
 
Veel mensen beseffen overigens wel dat de wereld geen speeltuin is. Ze willen echt leven, 
voortdurend geestelijk groeien, genieten, reizen, liefhebben en doodgaan. Maar dat moet dan wel 
intens, strijdbaar, meeslepend en glorieus zijn. En zit dat er even niet in dan kun je altijd nog een Tv-
programma in de arm te nemen dat je helpt om nu eens wel heroïsch te kiezen: 'Het roer om', heet 
zoiets. 
We hoopten lekker vrij te zijn van religies en instituties maar jagen onszelf op tot een enorme 
hyperventilatie. Wat de moderne mens voor zichzelf gekozen heeft is een eisenpakket wat zelfs de 
oude dominees, priesters en andere zedenmeesters niet bij elkaar zouden weten te bedenken. 
 
Mag ik u nog een heel klein stukje verder in de put helpen met een overweging over de veelgeprezen 
keuzevrijheid van ons postmoderne mensen? Al die keuzes lijken reuze opwindend, maar er zit ook 
een zenuwslopende kant aan. Al kiezend loop je voortdurend risico's. Je hebt je aandacht op iets 
gevestigd en een keuze gemaakt. Maar hoe weet je nu zeker of andere opties niet aardiger, 
interessanter, flitsender of winstgevender zijn? Die loop je mis door je keuze .. 
Welke keuze je ook maakt, de vreugde van het kiezen wordt altijd getemperd door de zekerheid dat je 
daardoor andere keuzemogelijkheden links hebt laten liggen. En zo houden we het spel 'lekker kort'. 
Geen lange termijn engagementen meer, niet meer gebonden aan een plaats, geen leven gewijd aan 
één beroep, geen eeuwige trouw of loyaliteit zweren aan iets of iemand. 
Hoe anders dan de ouderwetse mens van voor de moderne tijd, die zich inzette voor God of het 
Vaderland, het gezin of de goede zaak. En daaraan zijn identiteit ontleende. 
 
De vragen waar we mee blijven zitten: Is er nog een weg uit die verwarring? 
Of moet het kiezen maar helemaal overboord? 
 
Twee mogelijke wegen spreken me aan. In de lijn van de filosofie van Foucault en de oude antieke 
filosofie vanaf Socrates, breekt een groep internationale filosofen een lans voor 'levenskunstfilosofie'. 
Probeer jezelf te leren kennen. Maar alleen zelfkennis is niet genoeg, probeer daadkracht te 
ontwikkelen door jezelf ruimte te geven om dingen te oefenen. Durf verschil te maken tussen dingen. 
Kijk kritisch naar je behoeften en verlangens en stel dan vast wat jij werkelijk waardevol vindt. 
 
En vooral: je leeft niet alleen op het onbewoond eiland met niemand om je heen. Kijk naar mensen om 
je heen, probeer begrip op te bouwen voor hun cultuur en leefsituatie. Levenskunstfilosofen hechten 
heel veel belang aan vriendschap. Keuzes uitwerken doe je samen met echt goede vrienden, wier 
oordeel je op prijs stelt. Door de woorden van vrienden leer je uiteindelijk jezelf beter kennen. Kun je 
of durf je niet te kiezen, ga te rade bij vrienden. Laat je door hen helpen en stimuleren om een plek en 
een standpunt in te nemen.  
 
De gemeenschap met vrienden is een goede bedding om te zoeken naar jezelf en naar de keuzes die 
voor jou elementair zijn. 
En daarmee kom ik op een tweede weg die ik zie. Ook de gemeente van mensen die geïnspireerd zijn 
door de kracht van de Eeuwige en de baanbrekende boodschap van Jezus Messias is zo'n 
gemeenschap. Niet zozeer vrienden waar je graag een pilsje meedrinkt of lol maakt (ofschoon ook dat 
superbelangrijk is), maar vrienden waar je samen mee uit luisteren gaat bij het Boek met verhalen 
over de Levende, die zijn en haar kracht geeft aan ons levenden. Geen gemeenschap met de 
bedenkelijke kerkelijke tintjes, zoals die nu boven water komen. Kwalijke zaken die weggemoffeld 
worden of mensen die gedresseerd worden in hun visie. Nee: een groep van geestverwante vrienden 
die zelf op weg willen naar een rijk van liefde, vrede en rechtvaardigheid en elkaar daarbij op weg 
helpen. 
Denken over jezelf, horen naar het Woord, spreken met je vrienden en dan ..handen uit de mouwen! 
Want iemand die alles doordenkt en aanhoort, maar er niks mee doet, lijkt op iemand, schrijft Jacobus 
in zijn brief, die zijn gezicht in een spiegel bekijkt, zich omdraait en meteen vergeten is hoe hij eruit 
zag. 
Kiezen komt goed als we bidden om de juiste geest. 
Zoals Augustinus dat zei: "geef me de kracht om te veranderen wat ik veranderen kan, geef me de 
kracht om te accepteren wat ik niet veranderen kan en geef me de wijsheid om te kunnen kiezen 
tussen die twee." 

Ton Honig. 


