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verschijnt? Voel je de energie? Ja? Dan ga ik je nu meteen, aan 

het begin van dit boek, mijn grote geheim vertellen: je hebt de 

vrijheid om je dromen waar te maken. Je hoeft er alleen maar 

voor te kiezen. De vraag is echter, wil je het ook echt? En zo ja, 

durf je ook daadwerkelijk de eerste stappen te zetten?

De overtuiging dat iets niet kan of niet mag is een illusie. Het is 

een hallucinatie van je eigen ego. Je houdt jezelf voor de gek. 

Veel mensen die ik ontmoet, zijn eraan gewend geraakt om 

te denken dat ze geen keuze hebben. In werkelijkheid zijn we 

echter vrij om te doen wat we willen. En ja, een beslissing om 

te stoppen met moeten zal consequenties hebben, maar is het 

dat niet waard? Overigens, kun je met zekerheid voorspellen 

dat je met doorgaan op het huidige pad even gelukkig blijft?

Stel dat je straks de tachtig bent gepasseerd (als dit nu al het 

geval is, dan maken we er honderd van) en terugkijkt op je 

leven, waar zou je dan trots op willen zijn? Dat je altijd in een 

grotere auto hebt gereden dan de buren? Dat je werkgever 

tonnen extra omzet heeft gegenereerd omdat jij altijd zoveel 

overuren maakte? Dat je in de ‘juiste’ kringen verkeerde? Of wil 

je liever trots zijn op het feit dat je je kinderen hebt geholpen 

met hun huiswerk wanneer ze daarom vroegen? Dat je van 

alles hebt gezien van de wereld tijdens al die mooie reizen die 

je hebt gemaakt? Dat je veel hebt opgetrokken met je beste 

vrienden waardoor je zoveel buitengewone momenten hebt 

beleefd?

Diep vanbinnen geeft je persoonlijke kompas precies aan wat 

je het liefst wilt doen. Het weet feilloos wat goed voor je is en 

INLEIDING

Ik heb altijd al slecht tegen autoriteit gekund. Militaire dienst-

plicht, de commando’s opvolgen van oud-studenten tijdens 

een ontgroening, onzinnige opdrachten uitvoeren van een 

baas: alleen de gedachte hieraan roept bij mij al weerstand 

op. Regels, kaders en verwachtingen kunnen me ook niet echt 

bekoren. Waarom niet? Omdat ik erg veel waarde hecht aan 

vrijheid. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ik dit boek graag 

wilde schrijven en mijn passie voor ont-moeten wil delen met 

mensen zoals jij. Mijn ambitie met dit boek is om ‘moeten’ een 

enkele reis te bezorgen naar het rijk der fabelen. Wil je me 

daarbij helpen?

Als je alle vrijheid van de wereld zou hebben, wat zou je dan 

allemaal anders doen? Zou je meer gaan sporten, zodat je lek-

ker fit oud kunt worden? Zou je vrijwilligerswerk gaan doen 

omdat je graag bijdraagt aan het geluk van anderen? Een 

wereldreis maken en nieuwe avonturen beleven? Of juist meer 

tijd besteden aan je familie en vrienden omdat je zo geniet van 

hun gezelschap?

Vraag je eens af wat je nu allemaal nog niet doet, terwijl je ont-

zettend blij zou worden als je het juist wel zou doen. Merk je 

dat er alleen al bij de gedachte hieraan een lach op je gezicht 

INLEIDING
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baard en een gebruinde huid. Na een leven van hard werken 

leek hij zichtbaar te genieten van zijn pensioen. Zijn dochter 

Margot was even gebruind, maar nog lang niet toe aan haar 

pensioen. Integendeel, ze vertelde dat ze bezig was met een 

carrièreswitch. Ze wilde haar baan opzeggen en samen met 

haar man en jonge kinderen verhuizen naar Griekenland om 

daar een zeilschool te beginnen. Pieter had het er moeilijk 

mee. Niet eens zozeer omdat hij dan zijn kleinkinderen minder 

vaak zou zien. Hij maakte zich vooral zorgen over de toekom-

stige financiële situatie van zijn dochter en schoonzoon. ‘Zon-

der ervaring gaan ondernemen, en dat in een land als Grieken-

land, dat is toch vragen om problemen?’ zei hij in de hoop op 

bevestiging van mijn kant. Margot lachte alleen maar en leek 

te zeggen: ‘En wat dan nog?’

Zij en haar man wilden vrijheid. Hun verlangen hiernaar was 

voor hen op dit moment veel groter dan dat ze zich zorgen 

maakten over hun toekomstige financiële stabiliteit. Toen ik 

haar verhaal hoorde, begreep ik steeds beter waarom. Haar 

man had de afgelopen jaren twee keer een burn-out gehad. Ze 

wilden daarom zo snel mogelijk het roer omgooien, voordat 

de derde zich aan zou dienen. Nog zo’n ervaring, daar zaten ze 

echt niet op te wachten.

Het verhaal van Pieter en Margot laat zien hoe individuen ver-

schillende waarden kunnen nastreven. Pieter hecht waarde 

aan financiële stabiliteit bij zijn dochter en schoonzoon, ter-

wijl Margot en haar man hevig verlangen naar vrijheid en 

gezondheid. Het verhaal laat ook zien in welke mate waarden 

waar je het meest van geniet. Als we zo’n perfect innerlijk kom-

pas hebben, waarom varen we hier dan niet blind op? Uiteraard 

zijn daar best een aantal logische verklaringen voor te beden-

ken. Ons brein is namelijk heer en meester in het verzinnen 

van excuses. Misschien vertrouw je je kompas niet meer door 

alle verstandige dingen die je hebt geleerd tijdens je opvoe-

ding. Misschien kun je de richting van je kompas niet duiden 

omdat je eraan gewend bent geraakt om op het kompas van 

anderen te varen. Misschien heb je anderen jouw schip laten 

kapen waardoor het nu lijkt of je geen mogelijkheden meer 

hebt om de bakens te verzetten. Gelukkig kun je zelf gewoon 

weer aan het roer van je leven komen te staan. Het is zeker niet 

gemakkelijk, maar minder moeilijk dan je denkt.

Met dit boek wil ik je laten ervaren dat je alles kunt doen wat je 

wilt. We gaan samen op een ont-moetenreis. Je zult aan het einde 

van deze reis zien: je moet he-le-maal niets.

Je hebt áltijd een keuze, je kunt alleen niet voor alles kiezen. 

Verwarrend? Geen paniek. Wat ik hiermee bedoel, leg ik later 

uit. Dit is tenslotte pas de inleiding. Die moet ik kort en bondig 

houden van mijn uitgever. Oh nee, die wíl ik kort houden om 

het overzicht te bewaren.

Zou je dat nou wel doen?

Tijdens een borrel ontmoette ik Pieter en zijn dochter Margot. 

Pieter was in mijn ogen een opgewekte zestiger met een grijze 
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ben je zelf nog ver van je sterfbed verwijderd, zodat je de kans 

hebt om straks zonder spijt je ogen te sluiten. Kijk de realiteit 

in de ogen en zet daadwerkelijk stappen.

Braaf aan normen blijven voldoen lijkt veilig, maar het kan zich 

gemakkelijk tegen je keren. Je kiest voor een goedbetaalde 

baan als ambtenaar bij een overheidsinstantie en neemt met 

de liefde van je leven een tophypotheek voor die mooie twee-

onder-een-kapper. Veertien jaar later heb je een echtscheiding 

en een reorganisatie achter de rug en sta je met een restschuld 

van vijftigduizend euro op straat terwijl je bij jezelf denkt: was 

ik nou toch maar naar de kunstacademie gegaan, dan had ik 

als kunstenaar carrière gemaakt. Dan was ik nu waarschijnlijk 

veel gelukkiger geweest omdat ik altijd zou hebben gedaan 

waar ik het meest van geniet. Herken je zulke gedachten? 

Hoor je mensen in je omgeving zulke opmerkingen wel eens 

maken? Als je je oor te luisteren legt, zul je ontdekken dat er 

meer mensen in een keurslijf zitten of zaten dan dat je ooit 

voor mogelijk had gehouden.

Van moeten naar willen in vier stappen

Met dit boek wil ik je een andere wereld laten ontdekken. Een 

wereld waarin niets moet. Ik ga je er niet van overtuigen dat 

je niets moet. Het zou namelijk nogal incongruent zijn als je 

van mij niets meer zou moeten moeten. Hopelijk lukt het je na 

het lezen van dit boek om jezelf hiervan te overtuigen, zodat 

je jezelf meer de ruimte gaat geven om je dromen waar te 

maken. Als ik daar een bescheiden bijdrage aan heb kunnen 

in de loop van de afgelopen decennia zijn verschoven. Vijftig 

jaar geleden waren een vaste baan, een dak boven je hoofd en 

een gezin de norm. Waarden als veiligheid, stabiliteit en voor-

spelbaarheid voerden de boventoon. De opa van mijn partner 

heeft destijds een lintje van de koningin gekregen voor veer-

tig jaar trouwe dienst. Je werd de afgelopen eeuw niet alleen 

geridderd vanwege je heldendaden maar vooral vanwege je 

loyaliteit.

Uit onderzoeken blijkt dat we het steeds belangrijker zijn gaan 

vinden om ons leven in te vullen zoals we dit zelf graag wil-

len. Steeds meer mensen worden gedreven door waarden als 

vrijheid en authenticiteit. Een reden die hiervoor wordt aan-

gedragen, is dat we in dit deel van de westerse wereld relatief 

veel veiligheid en stabiliteit kennen. Hierdoor komen andere 

verlangens naar boven borrelen. Ik vraag me echter af of dit 

de belangrijkste reden is. Mijn overtuiging is dat waarden 

als authenticiteit en vrijheid aan de basis van ons menselijke 

bestaan liggen. Authenticiteit staat voor mij voor het leven 

volgens jouw eigen waarden. Je hebt vervolgens vrijheid 

nodig om dit te kunnen doen. Deze vrijheid wordt je echter 

niet gegeven, je creëert deze zelf door het tonen van moed.

Als Bronnie Ware, een Amerikaanse verpleegkundige in een 

hospice, mensen op hun sterfbed vroeg waar ze de meeste 

spijt van hadden, kreeg ze meestal te horen dat ze wilden dat 

ze vaker trouw waren gebleven aan hun eigen waarden, in 

plaats van te doen wat ze dachten dat anderen van hen ver-

wachtten. Ware schreef er een aangrijpend boek over. Hopelijk 
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keuze’, ‘de tijd gaat zo snel’, ‘moet je eens luisteren’ en ‘ik heb 

het idee dat ik word geleefd’. Allemaal duidelijke symptomen 

van de besmetting met het zeer besmettelijke moetenvirus.

In het tweede deel – over mogen – zul je zien dat al ons moe-

ten een illusie is. Deze illusie wordt in stand gehouden door 

iedereen die nog niet doorheeft dat alle geboden en verbo-

den menselijke constructies zijn die we niet hoeven te volgen. 

We hebben de keuze of we iets wel of niet doen. Het is hele-

maal nergens voor nodig om toestemming te vragen voor het 

maken van de keuzes die voor jou belangrijk zijn. Rekening 

houden met wat jij waardevol vindt, is veel effectiever.

Het derde deel van je ontdekkingstocht gaat over willen. In 

dit deel wil ik je stimuleren om op zoek te gaan naar wat jij 

eigenlijk wilt. Wat zijn de dingen die misschien niet ‘normaal’ 

zijn in jouw ogen, maar waar je wel naar verlangt? Wat staat er 

allemaal op jouw bucketlist? Voor welke persoonlijke waarden 

staan deze wensen symbool? Ik weet zeker dat je erachter zult 

komen dat je voor het verwezenlijken van je dromen helemaal 

niet zo ver van huis hoeft te gaan. Door het verwezenlijken van 

je dromen zul je juist dichter bij huis komen. Veel idealen zijn 

namelijk kleiner en toegankelijker dan je denkt.

Het vierde deel gaat over kunnen, want uiteindelijk gaat het 

erom dat je het vermogen ontwikkelt om knopen door te hak-

ken en daadwerkelijk stappen te zetten. Als je dat gaat doen, 

zul je versteld staan van wat je allemaal kunt. Het geeft je zelf-

vertrouwen een enorme boost. Het is wel belangrijk dat je je 

streven om succesvol te zijn in durft te ruilen voor een waarde-

vol leven. Ook jij kunt deze stap zetten. Wil je dat?

leveren, dan is mijn droom met het schrijven van dit boek uit-

gekomen.

Er moet niets. Je hoeft niet te doen wat anderen van je ver-

wachten en je hoeft ook niet te doen wat jij denkt dat anderen 

van jou verwachten. Jij bent de baas over je eigen leven. Je 

mag elke cursus volgen die je wilt, elke baan accepteren die je 

wilt, iedere partner kiezen die je wilt, elk huis kopen dat je wilt, 

elke sport beoefenen die je wilt. Het is jouw leven, er moet 

helemaal niets.

O ja, er zit overigens wel een addertje onder het gras wanneer 

het gaat om het ont-moeten van elkaar. Anderen hoeven ook 

niet te doen wat jij vindt dat ze moeten. Schrap naast ‘ik moet’ 

daarom ook meteen ‘jij moet’ en ‘jullie moeten’ uit je vocabu-

laire. Je kunt moeten alleen uit je leven bannen als je het ande-

ren ook niet meer oplegt. Net zoals je niet een beetje zwanger 

kunt zijn, kun je ook niet een beetje minder moeten. Je doet 

moeten helemaal de groeten, of helemaal niet. Het is dus alles 

of niets. Hoewel: je kunt je natuurlijk altijd nog bedenken. Ook 

stoppen met moeten moet niet! De keuze is aan jou.

In de vier delen van dit boek neem ik je mee op een ontdek-

kingstocht naar een volledig moetenvrij leven.

In het eerste deel beschrijf ik de wereld van het moeten – een 

wereld waarin we vaak stress ervaren, waarin de zon minder 

vaak schijnt dan we zouden willen en waarin er veel meer 

gelachen zou kunnen worden. In deze wereld hoor je mensen 

dagelijks dingen zeggen zoals ‘ik moet’, ‘jij moet’, ‘ik heb geen 
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kant in het slot. Door als mentale slotenmaker te fungeren kon 

ik haar helpen de deur naar keuzevrijheid weer te openen. ‘Kies 

je voor zelfontplooiing, genieten en groei door de cursus te 

volgen, of is financiële stabiliteit via je huidige baan belangrij-

ker voor je?’ vroeg ik haar. ‘Daar moet ik echt even over naden-

ken,’ zei ze. Om zichzelf vervolgens snel te corrigeren: ‘Zo had 

er nog nooit naar gekeken…’

Best eng

Voordat je je baan opzegt, je kinderen nog wat zakgeld toe-

stopt en je partner gedag zegt, wil ik je waarschuwen: het 

gras kan elders groener zijn, maar je belandt niet direct in het 

paradijs als je kiest voor je dromen. Het gras heeft namelijk 

voeding nodig, het helpt om het zo nu en dan te verticuteren 

en ook regelmatig maaien draagt bij aan het behalen van het 

gewenste resultaat.

In 1974 schreef dichter-schilder Lucebert het gedicht De zeer 

oude zingt, met daarin de betoverende woorden ‘alles van 

waarde is weerloos’. In het filosofische gedicht betoogt hij dat 

alles wat er werkelijk toe doet niet tastbaar is, maar als je ervoor 

kiest, kan het je aanraken en je leven verrijken. Het is waarde-

vol, maar zoals Lucebert schrijft: het is ook weerloos, in de zin 

van kwetsbaar. De vrijheid van Griekenlandganger Margot en 

de zelfontplooiing van Ingrid zijn ontzettend waardevol, maar 

daarom niet minder spannend. Beiden betalen een prijs voor 

de keuze om te doen wat ze willen en er is geen garantie dat 

ze vanaf het moment dat ze de stap hebben gezet volstrekt 

Via moeten en mogen naar willen en kunnen: vier stappen die 

iedereen kan zetten om zijn of haar dromen waar te maken. 

Zou het echt zo simpel zijn? Inderdaad, zo eenvoudig is het. 

Neem de droom van Ingrid, een deelneemster aan een training 

van mij. Ze beklaagde zich over haar baas, hij vond het niet 

goed dat ze een fotografiecursus ging volgen omdat die niet 

aansloot bij haar dagelijkse werk. Boos, gefrustreerd en geïr-

riteerd brieste ze dat hij haar carrière in de weg stond. Toen ik 

haar vroeg of hij haar had verboden om de cursus te volgen, 

antwoordde ze dat dit niet het geval was. Sterker nog, hij had 

haar juist aangemoedigd om de cursus te volgen omdat hij 

had gezien hoe ze genoot als ze kiekjes maakte tijdens afde-

lingsuitjes. Het resultaat vond hij bovendien verbluffend. Dat 

ze hier talent voor had, was duidelijk voor hem. Hij wilde ech-

ter geen budget voor de cursus vrijmaken en werktijd beschik-

baar stellen omdat kunnen fotograferen niet functioneel was 

voor haar dagelijks werk. De afwijzing van haar baas sloot in 

mijn ogen niet de deur naar een nieuwe toekomst voor Ingrid, 

maar was juist een uitnodiging aan haar adres om zelf verant-

woordelijkheid te nemen. ‘Waarom zou je deze cursus niet in je 

vrije tijd volgen als het zo belangrijk voor je is?’ vroeg ik haar. 

Was ze echt niet in staat om de vijfentwintighonderd euro die 

deze cursus kost zelf op te hoesten? De tijd en het geld waren 

niet het probleem. Zij was het probleem: ze had haar baas ver-

antwoordelijk gemaakt voor haar toekomst en hiermee een 

probleem voor zichzelf gecreëerd. Hij móést de tijd beschik-

baar stellen. Hij móést de cursus betalen. Hiermee had ze de 

deur achter zich dichtgetrokken met de sleutel aan de andere 
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Laten we deze vicieuze cirkel doorbreken door milder naar 

onze eigen keuzes en die van anderen te kijken.

En pakt jouw keuze voor vrijheid een keer anders uit dan je 

voor ogen had, sluit dan niet je ogen voor nieuwe keuzemoge-

lijkheden. Blijf alert en realiseer je dat the best way to make your 

dreams come true is to wake up. Ik hoop dat de inzichten in dit 

boek je een handje helpen.

gelukkig zijn. Waarschijnlijk zullen ze eerst keihard werken, 

genoegen nemen met minder geld en een onzekere toekomst 

tegemoet gaan. Dit is echter veel makkelijker als je er vanuit je 

eigenwaarde voor hebt gekozen dan wanneer je je laat leiden 

door de normen waaraan je denkt te moeten voldoen.

Mensen zijn bijzondere wezens. In gevangenschap willen we 

vrij zijn en als we vrij zijn, verlangen we naar de routine en de 

veiligheid van de gevangenis. Toch pleit ik in dit boek zonder 

twijfel voor het volgen van je eigen pad. Niets voelt zo goed 

als kiezen voor de waarden die jij belangrijk vindt. Als je daar-

voor kiest, word je minder afhankelijk van wat anderen van je 

denken en vinden. Dan ben je echt vrij, want eigenwaarde kan 

niemand van je afpakken. ‘No matter what they take from me, 

they can’t take away my dignity,’ zong Whitney Houston in de 

jaren tachtig. Door je waarden te gebruiken als je kompas ga je 

steeds meer van jezelf houden. Hier word je uiteindelijk steeds 

gelukkiger van.

‘Is dit allemaal niet erg egoïstisch?’ sputter je nu wellicht tegen. 

Dat is een begrijpelijke gedachte, maar als je er kritisch over 

nadenkt, is het ook een heel vreemde gedachte. Waarom zou 

een ander wel mogen bepalen wat jij moet doen, maar jij zelf 

niet? Het is misschien normaal geworden dat we zo volgzaam 

zijn, maar worden we hier individueel of collectief blijer van? 

Komen we zo makkelijker nader tot elkaar? Of nemen we juist 

elkaars juk over waardoor het minder helder wordt wie waar 

verantwoordelijk voor is? Met als gevolg veel pijn, verdriet, 

frustratie en ladingen oordelen en verwijten over en weer. 
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kindjes in Afrika, díé hebben het pas erg! Eet die spruitjes nou 

maar op en verder niet meer zeuren.

Het is heel begrijpelijk van je moeder dat ze iets vervelends 

afzet tegen iets wat nog veel erger is. Alleen veranderen hon-

ger en armoede elders in de wereld helemaal niets aan de bit-

tere smaak van spruitjes waar jij nu eenmaal niet van houdt. Je 

kunt jezelf op dezelfde wijze moed in blijven spreken wanneer 

het gaat om de dingen waar je nu als volwassene geen zin in 

hebt. Je kunt tegen jezelf blijven lullen als Brugman, maar als 

je verlangt naar rust, is de kans klein dat je die krijgt door naar 

een feestje te gaan. Een paar leuke collega’s zorgen wellicht 

voor plezier en gezelligheid op je werk, maar ze kunnen het 

gat van de door jou gewenste uitdaging, creativiteit en groei 

niet vullen. Het is als oefenen met droogzwemmen terwijl je 

wilt leren dansen.

Overal om me heen zie ik spruitjes etende mensen die dage-

lijks allerlei dingen met tegenzin doen. Let op, de gevolgen 

hiervan zijn veel groter dan je wellicht denkt. Het is misschien 

moeilijk voor te stellen, maar op het moment dat ik dit schrijf, 

zitten er meer dan vierhonderdduizend Nederlanders arbeids-

ongeschikt thuis wegens psychische problemen. Volgens de 

Arbeidsinspectie komt dat onder meer door de slechte leiding 

van werkgevers, de hoge werkdruk en de tijdelijke contracten 

waardoor werknemers onzekerder zijn over hun toekomst. 

Als je goed kijkt, dan zie je dat er allemaal oorzaken worden 

genoemd die buiten deze mensen zelf liggen. Best sneu voor 

deze mensen dat hun dit is overkomen, dat ze hier zelf hele-

DEEL 1 • MOETEN

Hij was jong en slim en had verstand van zaken

Oogstte bijval op de beurs en in de kroeg

Iedereen wist: deze jongen gaat het maken

Het beste was voor hem niet goed genoeg

Uit: ‘Lef ’ van Karin Bloemen

Op het eerste gezicht lijkt het zo onschuldig: niet altijd even 

tevreden zijn omdat je zoveel dingen moet. Want zeg nou zelf, 

hoe erg is het eigenlijk dat je zo nu en dan met tegenzin naar 

een verjaardagsfeestje gaat? Daar mag je toch eigenlijk niet 

over klagen. Het feestje kost je tenslotte maar één avondje van 

je leven en wie weet heb je straks wel een leuk gesprek met 

iemand. En hoe erg is het dat je niet tevreden bent met je hui-

dige baan? Het betaalt tenslotte goed en je hebt toch een paar 

fantastische collega’s. Terwijl je zo in gedachten met jezelf zit 

te kletsen, is het alsof je je moeder weer hoort praten: die arme 
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Heb jij ook zo’n stemmetje in je hoofd dat je maar blijft vertel-

len dat je nog zoveel moet? Dan herken je waarschijnlijk een 

aantal delen uit de volgende situatie.

Het is zondagavond, de kinderen liggen net op bed. Je zit aan 

de keukentafel met een warme kop koffie en kijkt in de agenda. 

Het wordt een drukke week. Om te beginnen moeten de kinde-

ren natuurlijk elke dag naar school worden gebracht en gehaald. 

En dan is er sport: Sofie moet op woensdag naar hockey en Tom 

heeft deze week een inhaalles waardoor hij maar liefst drie keer 

naar zwemles moet. Dan moet je partner ook maar een keer mee. 

Zelf heb je vorige week je hardlooptraining al moeten missen. Dat 

wordt dus deze week een keer extra trainen. Op dinsdag moet je je 

schoonmoeder naar het ziekenhuis brengen voor een onderzoek 

en als hoogtepunt is er vrijdag de verjaardag van Sofie. Misschien 

moet je donderdag maar een vrije dag nemen. Je moet namelijk 

haar verjaardagscadeau nog kopen, dertig traktaties maken voor 

school en je moet natuurlijk twee verjaardagsfeestjes voorberei-

den: een voor haar vriendinnen op zaterdagmiddag en een voor 

de familie en jullie vrienden op zaterdagavond.

Daarnaast moet je niet vergeten om de btw-aangifte te doen, 

de opdracht voor je avondstudie Frans in te leveren en zondag 

naar de babyshower van Paul en Emily te gaan. Grrr… Dat komt 

heel ongelukkig uit, maar ja, wat moet je dan? Niet gaan en hen 

teleurstellen? Dat kun je niet maken. Zij komen immers ook altijd 

bij jullie op feestjes. O ja, je loopt ook nog achter met de privébe-

talingen. Die moeten er deze week echt uit. En de koelkast is bijna 

leeg, dus morgen moeten er ook echt boodschappen worden 

maal niets aan hebben kunnen doen… Maar kom op, er zullen 

er best veel zijn voor wie dit geldt, maar lang niet voor al die 

vierhonderdduizend. Ze konden en kunnen er wat aan doen. 

Maar daarvoor is het mogelijk wel nodig dat ze eerst een aan-

tal dingen achter zich laten.

In mijn ogen is er een simpel verband tussen spruitjes, ver-

jaardagsfeestjes en een baan waarin je het niet meer naar je 

zin hebt: in alle gevallen doe je iets waarvan je denkt dat het 

moet, maar wat je eigenlijk liever niet wilt. En geloof me, dat 

blijft zelden ongestraft. Je doet je moeder, de jarige en je baas 

mogelijk een plezier, maar jij betaalt uiteindelijk een hoge prijs 

voor je gehoorzaamheid.

In dit eerste deel wil ik je laten zien wat moeten met ons doet, 

hoe moeten als een soort marionettenspeler ons dagelijkse 

gedrag regisseert waardoor het ons vaak niet eens meer opvalt 

dat we iets doen wat we eigenlijk liever niet willen.

Het moetenvirus

Het lijkt of we de hele dag van alles moeten. Van anderen en 

vooral ook van onszelf. Soms leggen we onszelf zoveel moe-

tens op dat we er uiteindelijk helemaal moedeloos van lijken 

te worden. Kijk eens even goed naar het woord ‘moedeloos’. 

Wat staat er letterlijk? De moed ontbreekt je om er iets aan 

te doen. Gerard Jolink zou het uitgieren: ‘Ik heb er de kracht 

niet meer voor.’ De vraag is echter of je de kracht en de moed 

er daadwerkelijk niet voor hebt of dat je die moed alleen niet 

aanboort.
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je partner, een collega of een vriend en tel zijn of haar ‘moe-

tens’. Ik ken genoeg mensen die in zowat elke zin het woord 

moeten gebruiken. Moeten is een soort virus dat de meesten 

van ons heeft besmet. En omdat we bijna allemaal besmet zijn, 

valt het haast niemand meer op dat we er regelmatig gewoon 

ziek van worden. Het lijkt een onschuldige besmetting omdat 

je er niet direct dood aan gaat. De vraag is echter of iemand 

die veel moet zijn gezondheid op langere termijn goed doet. 

Wie weet is het moetenvirus wel het meest dodelijke virus dat 

er bestaat. Het is alleen moeilijk om het directe verband tussen 

dit virus en hartkwalen, kanker, oorlog en drugsverslaving aan 

te tonen. Zullen we maar niet op dit bewijs wachten, maar zelf 

het levende bewijs vormen dat het heel gezond is om moeten 

uit je leven te bannen?

Je kunt het moetenvirus vergelijken met suiker, iets wat inmid-

dels in zowat al onze voedingsmiddelen wordt gestopt en ver-

stopt. Suiker zit in tomatenketchup, pindakaas, muesli, fruit-

yoghurt, kant-en-klaarpakjes, brood, vleeswaren, mayonaise en 

ga zo maar door. Het is veel moeilijker om producten zonder 

suiker te vinden dan met. Ik spreek uit eigen ervaring. Er zit zelfs 

suiker in kattenvoer, waardoor er steeds meer katten zijn met 

diabetes! Elk jaar eten we gemiddeld zo’n vijftig kilo suiker per 

persoon, een kruiwagen vol. Ja, dat lees je goed. Waarom weet 

je dat niet? Omdat je deze suikers maar zelden in een herken-

bare vorm aantreft. De voedselindustrie schijnt meer dan tach-

tig namen te hebben verzonnen om te voorkomen dat wij door-

hebben hoeveel suiker we naar binnen werken. Terwijl wij ervan 

gedaan. Langzaam maar zeker zakt de moed je in de schoenen. 

En dat terwijl de nieuwe week nog moet beginnen.

Ik krijg het er zelf al Spaans benauwd van als ik de voorgaande 

situatie beschrijf, laat staan als het daadwerkelijk over het begin 

van mijn eigen nieuwe week zou gaan! Ik moet er niet aan den-

ken… Sorry, ook ik val even terug in een oude gewoonte – hier 

wíl ik niet aan denken. Herken jij het verlammende gevoel dat 

moeten meebrengt? Heb jij ook van die momenten dat het ene 

na het andere ‘moeten’ door je hoofd spookt? Heb je ze geteld? 

Er zitten veertien moetens in dit voorbeeld en ze lijken alle-

maal onvermijdelijk. Ik zeg bewust ‘lijken’, want in de loop van 

dit boek zal heel wat anders blijken.

Moeten is misschien wel het meest gebruikte stopwoordje in 

onze taal. Luister maar eens naar een willekeurig verhaal van 

HOEVEEL MOET ER VOLGENS JOUW AGENDA?

Wil je je eigen agenda er even bij pakken? Wat heb je allemaal 

gepland staan voor de komende zeven dagen? Wat heb je afge-

sproken voor je werk en welke privéafspraken heb je staan? Als 

je alle afspraken hebt bekeken, probeer dan de volgende vraag 

te beantwoorden: hoeveel afspraken kom je met plezier na en 

hoeveel met (lichte) tegenzin? Welke afspraken zou je afzeg-

gen als dat nog kon? Zie je afspraken staan waarvan je heimelijk 

hoopt dat ze worden afgezegd? Wat ga je nu met deze weten-

schap doen?
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dat het de meeste mensen niet eens opvalt hoe vaak ze het 

gebruiken:

‘Je moet je tanden nog poetsen.’

‘Ik moet vanavond nog tennissen.’

‘Moet u er melk of suiker bij?’

‘U moet hier uw handtekening plaatsen.’

‘Je moet altijd een condoom gebruiken.’

‘Moet ik het voor u in een plastic zakje doen of neemt u het zo mee?’

‘De bioscoopfilms die u deze kerstvakantie niet mag missen!’ (en 

die je dus moet zien)

‘Je moet naar je werk’

‘Ik treed dan ook niet terug omdat het ambt mij te zwaar zou val-

len, maar vanuit de overtuiging dat de verantwoordelijkheid voor 

ons land nu in handen van een nieuwe generatie moet liggen.’

‘Om te reageren moet je ingelogd zijn.’

‘Je moet zelf maar weten waar je voor kiest.’

‘Wat moet ik doen voor mijn pensioen?’

‘De zorgsector moet snel met sociale media aan de slag.’

Onze taal is doorspekt met moeten. Dit geldt niet alleen voor 

onze spreektaal, maar ook voor geschreven teksten. In het 

jaar 2014 werd het woord moeten in de Volkskrant maar liefst 

16.406 keer gebruikt! Dit was ruim anderhalf keer zo vaak als 

het woord willen, dat slechts 10.517 keer werd gebruikt.

Volgens sommige taalhistorici is er iets bijzonders aan de hand 

met het woord moeten. Ooit betekende het ‘in de gelegen-

heid zijn’, en ‘de vrijheid hebben’. Maar in de zeventiende eeuw 

overtuigd zijn dat we gezond leven, vergiftigen we dagelijks 

onbewust ons lichaam. Aanduidingen zoals fruitsuiker, druiven-

suiker, glucosestroop en kaneelsuiker laten waarschijnlijk een 

belletje rinkelen, maar hoe zit het met turbinado, panocha, gula 

djawa en muscovado? Wist je dat dit ook suikers zijn?

De meeste mensen vinden suiker lekker. Het heeft daarnaast 

een verslavende werking. Ons lichaam kan er echter helemaal 

niet tegen. Het is gewoon gif. Ik deel graag een aantal kwalen 

met je die suiker bij je kunnen veroorzaken. Lees en huiver: 

het kan net als bij katten diabetes veroorzaken, het verstoort 

de hormoonhuishouding, het verzuurt ons maag-darmstelsel, 

het vergroot de kans op borstkanker, darmkanker en hart- en 

vaatziekten en het kan leiden tot concentratieproblemen, lus-

teloosheid en depressiviteit. Lekker optimistisch verhaal, nu je 

net even lekker rustig met dit boek en een kopje koffie (met 

suiker?) op de bank zit. Pas op! Fasten your seatbelts, het wordt 

nog veel erger. Het effect van moeten is namelijk minstens zo 

verwoestend voor onze gezondheid als het gebruik van suiker. 

Net zoals suiker in vele vermommingen in zowat alle produc-

ten zit, zo huist er een veelkoppig moetenmonster in de mees-

ten van ons. Moeten is zo diep verankerd in ons dagelijks leven 

dat het waarschijnlijk net zo moeilijk uit ons leven te bannen is 

als suiker uit onze voedingsmiddelen.

Onze moetentaal

Het effect van het moetenvirus is nergens zo zichtbaar als in 

onze taal. Het werkwoord moeten is zo populair geworden 
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gesprek regende het moetens, en ik weet bijna zeker dat het 

hun zelf niet eens opviel:

Man: ‘Schat, ik moet echt nog wat aan mijn werk doen vanavond 

hoor.’

Vrouw: ‘En dan moet ik zeker weer voor het eten zorgen?’

Man: ‘Ja, ik weet anders ook niet hoe ik het allemaal moet rooien 

vandaag.’

Vrouw: ‘Lekker ben jij, of ik vanavond niet moet sporten.’

Man: ‘Dat moet toch niet per se, je kunt er toch ook voor kiezen 

om een avond thuis te blijven?’

Vrouw: ‘O ja, omdat jij zo nodig moet werken, moet mijn gezond-

heid daaronder lijden!’

Man: ‘Ik vind dat je niet zo verschrikkelijk moet overdrijven. Ik doe 

dit ook voor jou hoor. De hypotheek moet tenslotte betaald wor-

den.’

Vrouw: ‘Moet je het er nu weer inwrijven dat het me niet lukt om 

een nieuwe baan te vinden!’

ZEG GEEN MOETEN

Speel op een regenachtige dag eens de volgende variant op 

het bekende spelletje ‘Zeg geen eh’. Dit kun je thuis doen, op 

je werk of met vrienden in de kroeg. Stel elkaar bijvoorbeeld 

vragen over jullie plannen voor de toekomst. Spreek af om alleen 

antwoorden te geven waarin het woord moeten niet voorkomt. 

Als degene die antwoord geeft toch het woord moeten gebruikt, 

dan worden de rollen omgedraaid.

heeft het langzaam maar zeker een dwangmatige betekenis 

gekregen. Misschien heeft dat iets te maken met de snelle ont-

wikkeling van de noordelijke Nederlanden in de gouden eeuw. 

Er ontstond in die periode een cultuur waarin hard werken en 

maatschappelijke status belangrijker werden dan ooit tevoren. 

Plotseling kon je iets bereiken, maar dan moest je wel hard 

werken en je aan de heersende mores houden. We zijn nu al 

meer dan driehonderd jaar verder en helaas heeft het woord 

moeten inmiddels louter een dwangmatige betekenis.

Het is haast niet te geloven, maar volgens sommigen ‘moeten 

we zelfs dingen willen’. Zo geeft Pixar-CEO Ed Camull ons in het 

tijdschrift Management Team het advies: ‘Je moet altijd some-

thing great willen doen.’ Hopelijk heeft de Nederlandse redac-

teur die dit artikel heeft geschreven zijn woorden onbewust ver-

keerd vertaald omdat hij/zij zelf besmet is met het moetenvirus.

We moeten zoveel dat je er eigenlijk het liefst niet bij stil wilt 

staan. Maar als je dat toch doet, hoor je al snel hoeveel men-

sen er met het virus zijn besmet. Hoe vaak gebruik jij zelf het 

woord moeten in gesprek met je partner, kinderen, vrienden 

of collega’s? Hoe vaak spreek je het uit, schrijf je het op Face-

book of in rapporten? Let hier voor de grap eens een dag heel 

bewust op en ontdek zo de mate waarin jij besmet bent met 

het moetenvirus.

De moetentrein

In de trein van Zwolle naar Utrecht ving ik een gesprek op 

van twee medereizigers die tegenover me zaten. Tijdens het 
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‘Ik wil de vuilniscontainer nog buiten zetten.’

‘Morgen wil ik naar de verjaardag van mijn tante.’

Ineens besef je dat je helemaal geen zin hebt om de vuilnis 

buiten te zetten. Door bewust om te gaan met je taal word je 

plotseling geconfronteerd met je eigen gedrag en eventuele 

frustraties. Door het woordje moeten in te ruilen voor bijvoor-

beeld willen, kiezen of gaan, besef je dat je een groot deel van 

je leven op de automatische piloot leeft. Vanaf het moment dat 

je dat dwingende werkwoord inruilt voor het richtinggevende 

‘ik ga/kies’ of het bekrachtigende ‘ik wil’, gebeurt er nog iets 

bijzonders: je wordt direct een stuk opgewekter. Geloof je me 

niet? Ga maar eens voor de spiegel staan en spreek met volle 

overtuiging de volgende twee zinnen uit met een glimlach:

‘Ik moet zo nog even naar de sportschool.’

en

‘Ik wil zo nog even naar de sportschool.’

Bij welke van deze twee uitspraken voelt je glimlach natuur-

lijk? Wanneer krijg je daadwerkelijk zin om naar de sportschool 

te gaan? Precies, wanneer je iets wilt in plaats van moet. Bij het 

woord moeten trekken je mondhoeken vanzelf naar beneden. 

Bij willen vormt zich direct een glimlach rond je mond. Soms 

vraag ik me wel eens af: zou het toeval zijn dat het woord ‘moe’ 

in moeten zit? 

Ik zal je niet met de rest van deze conversatie vermoeien maar 

het ging zo nog een tijdje door. Het lukte mij niet meer om 

me te concentreren op het boek dat ik aan het lezen was. Ik 

hoorde alleen nog het twistgesprek en telde de moetens in 

hun verhaal. Het had maar weinig gescheeld of ik had me in het 

gesprek gemengd. Maar er was een stemmetje in mijn hoofd 

dat zei: ‘Je moet je er niet mee bemoeien, dat is niet netjes.’ 

Want ja, ook ik moet van alles van mezelf. Dat was het moment 

waarop ik dacht: ‘De groeten met moeten,’ waarmee het idee 

voor het boek dat je nu aan het lezen bent werd geboren.

Wat je zegt ben je zelf

Is het echt zo dat we van alles moeten of heeft dat moeten ons 

in de houdgreep? Volgens de Amerikaanse gedragsexpert Alfie 

Kohn is het tijd dat mensen zich zorgen gaan maken als een idee 

zo wijdverspreid is dat het ons niet meer opvalt, als het zulke 

diepe wortels heeft dat het natuurlijk lijkt. Als niemand meer 

vraagtekens zet bij een idee, hebben we de controle erover ver-

loren: we hebben geen idee meer, het idee heeft ons.

Onze taal weerspiegelt niet alleen wie we zijn en wat we doen, 

met onze taal beïnvloeden we dit ook. Wat je zegt, ben je zelf. 

Of beter geformuleerd: wat je vaak genoeg zegt, dat word je 

vanzelf. Probeer voor de grap maar eens te stoppen met het 

gebruik van het woord moeten door dit woord te vervangen 

door het veel gezondere willen:

‘Ik wil mijn tanden nog poetsen.’

‘Ik wil naar mijn werk.’
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pen en klokten met een stopwatch hoelang ze hierover deden. 

De deelnemers die zinnen hadden gelezen met woorden als 

bloemetjesjurk, rollator en vergeetachtig, bleken langzamer 

te lopen dan deelnemers in de controlegroep. Kun je je voor-

stellen dat het gebruik van het woord moeten eenzelfde soort 

effect zou kunnen hebben? 

De Nederlandse student taalbeheersing Elise de Ruiter deed 

een vergelijkbaar onderzoek onder collega-letterenstudenten 

aan de Universiteit van Leiden. Ze maakte twee exemplaren 

van een folder over een studentenvoorziening, een neutrale 

versie en een versie waarin veel woorden waren verwerkt over 

behulpzaam zijn. Op de folder stond het verzoek om per e-mail 

te reageren. De ‘behulpzame’ folder leverde veel meer reacties 

op dan het andere exemplaar.

Wat moeten we allemaal?

Als ik een boodschappenlijst opstel, doe ik mijn best om niets 

te vergeten. Alles wat ik maar kan bedenken, zet ik erop, van 

huishoudelijke artikelen tot ingrediënten voor het avondeten. 

Als ik klaar ben, heb ik een lijst met tien tot twintig produc-

ten. Daar blijft het helaas meestal niet bij. Als ik eenmaal met 

de boodschappenkar door de supermarkt wandel, kom ik nog 

veel meer producten tegen die mijn partner en ik echt niet 

lijken te kunnen missen. Bij de kassa aangekomen zit de kar 

boordevol en vraag ik me serieus af of ik dat allemaal nodig 

heb. Als ik vervolgens mijn pinpas pak, voel ik verzet omdat ik 

helemaal niet van plan was om zoveel geld uit te geven. Ben 

Bloemetjesjurk

Slechts vijf procent van ons gedrag schijnt bewust te zijn, de 

rest vertonen we automatisch. We lopen naar de bakker zon-

der bewust de route te kiezen, we krabben als we jeuk hebben 

en we skiën zonder na te denken over alle complexe bewegin-

gen die we daarvoor maken. Onze automatische piloot wordt 

niet alleen beïnvloed door wat we in de loop van de jaren heb-

ben geleerd, maar ook door de taal die we nu gebruiken.

De Amerikaanse sociaalpsycholoog John Bargh legde tijdens 

een onderzoek twee groepen proefpersonen een aantal cha-

otische zinnen voor. Een deel van de groep kreeg zinnen te 

lezen waarin allemaal woorden waren verwerkt die met ouder-

dom te maken hadden. Na het lezen van deze zinnen kon-

den de proefpersonen weer vertrekken. De medewerkers van 

Bargh volgden de proefpersonen terwijl ze door een gang lie-

IK MOET WAT ANDERS DAN JIJ

Aan het woord moeten geeft iedereen zijn eigen betekenis. 

Welke associaties heb jij bij het woord moeten? Wil je deze eens 

opschrijven en vergelijken met de associaties van anderen? 

Wat valt je op? Wat zijn jullie overeenkomsten en waar zitten 

de verschillen? Roepen jullie associaties voornamelijk blijheid 

op of kosten deze associaties juist veel energie? Maak er samen 

vooral een leuke ontmoeting van over het fenomeen moeten. Je 

zult merken dat dit woord jullie voldoende gespreksstof op gaat 

leveren.
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gegevens. Want als ik de mensen in de zaal persoonlijk aan-

spreek en vraag wat ze graag anders zouden willen doen, krijg 

ik plotseling heel andere reacties:

‘Ik zou graag werk willen doen waarin ik beter tot mijn recht kom.’

‘Ik kom elke maand geld te kort, het zou prettig zijn om eens geen 

geldzorgen te hebben.’

‘Ik maak me zorgen over mijn gezondheid, ik zou meer moeten 

bewegen.’

‘Mijn leven is een grote sleur, ik zou wel wat meer avontuur willen.’

Dit zijn waarschijnlijk dezelfde mensen die hun leven gemid-

deld een 7,5 geven. Toch willen de meesten op bepaalde gebie-

den maar al te graag een draai aan hun leven geven. Die 7,5 is in 

mijn ogen dan ook niet meer dan de dikke laag lippenstift rond 

de mond van de clown: je ziet een grote glimlach, maar achter 

die glimlach gaan soms veel frustraties, zorgen en onvervulde 

verlangens schuil.

How are you?

Als je naar je dagelijkse activiteiten kijkt, dan lijken ze van een 

afstandje niet alleen nuttig maar soms zelfs aantrekkelijk. Ze 

horen bij jou, je bent ze tenslotte ‘gewoon’. Volgens mij is dit 

dialect voor het feit dat je eraan gewend bent geraakt. Letter-

lijk staat er dat je je dagelijkse activiteiten wordt. Ik ben het 

met de wetenschappers eens die betogen dat dit uiteindelijk 

ook zo is. Je brein vormt niet alleen je gedrag, je gedrag vormt 

ook je brein, zoals ik schreef in mijn boek Egostrippen.

ik nou helemaal gek geworden, denk ik, terwijl ik mijn klanten-

kaart van de supermarkt zoek (die ik ‘moet’ laten zien). Ik had 

toch ook gewoon alleen crackers, een aantal bekers Griekse 

yoghurt, een bloemkool en twee tartaartjes kunnen kopen? 

Wat moet ik hier nu allemaal mee?

Net zoals de meeste mensen denk je van alles te moeten en doe 

je deze dingen meestal vanuit de ‘macht der gewoonte’. Heel 

letterlijk: onze gewoonten nemen de macht over van onze wils-

kracht. Als het om de boodschappen gaat, is dit misschien niet 

zo erg, maar hoe zit het met meer wezenlijke dingen? Welke 

moetens zijn voor jou een gewoonte, een standaardonderdeel 

van je repertoire geworden? Ik vraag dit al enkele jaren aan de 

mensen die aan mijn trainingen deelnemen. Steevast zeggen 

ze dat ze moeten werk en geld verdienen, sociale contacten 

onderhouden, eten en drinken, en werken aan hun gezond-

heid. Vervolgens vraag ik wat ze graag willen, en dan zeggen 

ze precies hetzelfde. Dan twijfel ik even aan mezelf: zie ik het 

soms verkeerd? Valt het allemaal best mee met dat moeten? 

Het is dezelfde twijfel die me bekruipt als ik de onderzoeksre-

sultaten van het Centraal Bureau voor de Statistiek bekijk: uit 

de cijfers blijkt dat we allemaal gelukkig zijn. In het voorjaar 

van 2015 concludeerde het CBS dat volwassenen hun leven 

op een schaal van 1 tot 10 gemiddeld een 7,5 geven. Een heel 

dikke voldoende dus, naar zo’n gemiddelde snakt menig eind-

examenkandidaat. Slechts drie procent van alle volwassen zou 

ronduit ontevreden zijn met zijn leven.

Dit is op het eerste gezicht geweldig nieuws. Maar ik heb 

inmiddels zo mijn twijfels over de betrouwbaarheid van deze 
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Het is natuurlijk schokkend wanneer je in de krant leest dat 

iemand is verdronken omdat geen van de omstanders actie 

ondernam. Uit onderzoek blijkt dat iedereen op zo’n moment 

denkt dat de ander wel in actie zal komen. Pas als je een indivi-

duele omstander concreet vraagt om te hulp te schieten, duikt 

hij het water in, blijkt uit ditzelfde onderzoek. Zo is het ook 

met moeten. Pas als je je focus op jezelf richt in plaats van op 

al dat moeten om je heen, wordt duidelijk dat je al dat moe-

ten eigenlijk helemaal niet meer wilt. Opeens kun je je onte-

vredenheid en dat onrustige gevoel waar je soms mee wak-

MOETENBINGO

Om je bewustzijn ten aanzien van het gebruik van het woord 

moeten verder te vergroten, is het leuk om wat met dit woord te 

gaan spelen. Pak eens een A4’tje en teken daarop twintig velden. 

Neem het papier mee naar de volgende vergadering – dat kan 

ook prima een ledenvergadering van de voetbalvereniging zijn. 

Zet elke keer als je het woord moeten hoort een turfje in een van 

de vakjes. Bij de twintigste keer roep je luid: bingo! Je reactie zal 

de nodige gefronste wenkbrauwen opleveren. Profiteer van deze 

aandacht door het gebruik van al dat moeten eens bespreek-

baar te maken. Koppel het ook gerust aan thema’s zoals verant-

woordelijkheid geven en nemen, en leiderschap. Wedden dat 

er verschillende aanwezigen zijn die het eigenlijk niet eens zijn 

met het gemak waarmee alle beslissingen worden afgetimmerd 

omdat ze eigenlijk liever iets anders zouden willen, maar tot nu 

toe hun mond niet open durfden te doen?

Wie wil er nou geen werk, een mooi huis en een leuk stel vrien-

den? Op het moment dat je inzoomt, word echter pas duide-

lijk hoeveel moeten er bij al die dagelijkse activiteiten aan te 

pas komt. Neem bijvoorbeeld je werk: je moet op tijd op kan-

toor verschijnen, representatieve kleding dragen, vergaderin-

gen bijwonen, deadlines halen, overuren maken en volgens 

je beoordeling vooral ook aardig zijn tegen die collega die jij 

zo vervelend vindt. Samen met een groep studenten heb ik 

eens op een rijtje gezet wat werknemers denken dat ze alle-

maal tijdens hun werk moeten. We kwamen moeiteloos tot 

zo’n vierhonderd dingen die je moet doen om tussen negen 

en vijf volgens de heersende normen te kunnen functioneren. 

En veel van die dingen die ‘moeten’ geef je waarschijnlijk geen 

7,5 maar eerder een dikke onvoldoende.

Toen ik voor het eerst in de Verenigde Staten kwam, moest ik 

(zie je hoe dit woord in ons normale taalgebruik verweven zit?) 

in eerste instantie lachen om het enthousiasme waarmee ik 

overal welkom werd geheten: ‘Hello, how are you today?’ Wat 

een hypocrisie, dacht ik bij mezelf. Ben ik even blij dat ik in 

een land woon waar we niet zo opgefokt mooi weer met elkaar 

lopen te spelen. Weer thuis na deze reis ging ik toch twijfe-

len aan onze nuchtere en oprechte houding. Het begon me 

op te vallen dat Nederlandse mensen mij ook regelmatig vroe-

gen hoe het met me ging. Ik antwoorde bijna altijd dat het 

goed ging, terwijl dat echt niet altijd het geval was. Ik was zo 

gewend geraakt aan al het moeten dat ik me soms niet eens 

meer bewust was van het feit dat ik andere dingen wilde waar 

ik nog veel blijer van zou worden.
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goed voor? Zelf hebben ze vaak niet meer dan een paar weken 

per jaar vakantie. Ik geef dan als antwoord dat we het ons niet 

alleen kunnen veroorloven, maar we denken het ook hard 

nodig te hebben om even te ontsnappen aan de ongekend 

hoge werkdruk. Wist je dat onze werkdruk tot de hoogste in 

Europa behoort? 

Sudderen

Als je begint met het restaureren van een klassieke auto, is het 

niet erg als je na een halfjaar knutselen in de garage beseft dat 

deze hobby toch niets voor je is. Je kunt de auto rustig nog 

enkele jaren laten wegroesten, tot je hem uiteindelijk met een 

flink verlies van de hand doet. Geeft niets, je hebt er niemand 

iets mee aangedaan en je doet er bovendien iemand anders een 

plezier mee. Met een relatie ligt dat toch net even anders. Een 

partner is namelijk geen hobby die je opgeeft als de lol eraf is. Al 

helemaal niet als je de trouwbelofte hebt afgelegd – dan moet 

je wachten tot de dood jullie scheidt. Stel dat je relatie niet meer 

loopt zoals je eigenlijk graag wilt. Als je het op kunt brengen, 

houd je het vol totdat je zeker weet dat de relatie echt geen 

enkele toekomst meer heeft. Sommige mensen houden dit ove-

rigens wel héél erg lang vol. Zelfs als de relatie al ver voorbij de 

houdbaarheidsdatum is, ploeteren ze voort. Waarom? Het ant-

woord op deze vraag is vrij eenvoudig: ze denken dat ze niet 

mogen opgeven. Ze hebben overduidelijk last van het moeten-

virus. Ze moeten koste wat het kost doorzetten omdat ze dit van 

huis uit hebben meegekregen. Maar je hebt een keuze – moet je 

deze relatie volhouden of kies je voor jezelf?

ker wordt plaatsen. Als je dit herkent, heb je grote kans dat je 

besmet bent met het moetenvirus.

De ziekteverschijnselen van het moetenvirus

Een virus is vrijwel onzichtbaar. Het is niet meer dan een beetje 

erfelijk materiaal dat in een omhulsel van eiwit huist. Virus-

sen zijn tussen de 20 en 300 nanometer groot; dat is minder 

dan een miljardste van een meter! Dat is in onze belevings-

wereld klein, maar nog altijd veel groter dan het moetenvirus, 

dat helemaal onzichtbaar is. Helaas is het daarmee niet min-

der gevaarlijk. Net als een griepvirus maakt het moetenvirus 

dagelijks vele slachtoffers, zelfs dodelijke. Als je wilt weten of 

iemand last heeft van het moetenvirus, hoef je niet lang te kij-

ken en te luisteren. De signalen zijn gemakkelijk te herkennen. 

De grote vraag is, herken je ze ook bij jezelf?

Op vakantie moeten

Van de Haarlemse schrijver Godfried Bomans is bekend dat 

hij in vakantietijd vaak te vinden was bij het Haarlemse bus-

station. Daar genoot hij van het zicht op stadgenoten die met 

volle koffers gestrest op vakantie vertrokken, terwijl hij genoot 

van de wetenschap dat hij zo weer naar zijn vertrouwde huis 

kon gaan. Ik snap Bomans wel. Ik vraag me ook wel eens af 

waarom ik zo moeilijk doe als ik bepakt en bezakt op Schiphol 

sta om er een weekje er tussenuit te gaan. Als je een Ameri-

kaan vertelt dat wij Nederlanders soms wel vier keer per jaar 

op vakantie gaan, kijken ze je meewarig aan: waar is dat nou 
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teit ondermijnt door het gebruik van (te) grote hoeveelheden 

alcohol en drugs. Vette hamburgers, glazen wijn en joints weg-

werken vinden we een plezierige bezigheid. We denken ons-

zelf hiermee te moeten belonen. Je hebt weer even wat geluk-

zalige stofjes in je brein aangemaakt.  Ach, die hamburger heb 

je wel verdiend, gezien al die bochten waar je je vandaag in 

hebt moeten wringen. Helaas heb je jezelf alleen maar even 

verdoofd. Je hoeft vast niet lang te wachten voordat het vol-

gende moeten je weer naar een snack doet verlangen.

Depressie

Nederlanders zijn vaker depressief dan andere inwoners van 

Europa. Uit het Global Burden of Disease-onderzoek (2010), 

dat geldt als de uitgebreidste studie naar ongemak en dood 

door ziekte, blijkt dat wij van alle jaren dat we ziek zijn zes-

tien procent depressief zijn. Uit meerdere onderzoeken blijkt 

bovendien dat in Nederland meer dan een op de tien werk-

nemers emotioneel uitgeput is: honderdduizenden mensen 

vallen voor korte of langere tijd uit omdat ze last hebben van 

werkgerelateerde stress of een burn-out. De vraag is echter of 

het werk het echte probleem is.

Al deze cijfers zeggen namelijk niets over de daadwerkelijke 

oorzaken van depressiviteit en stress. Ze zeggen uiteraard 

nog minder over de individuele aanleiding. De voorzichtige 

conclusie die ik aan deze cijfers durf te koppelen, is dat een 

aanzienlijk deel van de mensen om ons heen ongelukkig is. 

Een groot deel is ongelukkig omdat men denkt vast te zitten 

in een leven dat men eigenlijk niet wil. Men is gehecht geraakt 

Klagen, klagen en nog eens klagen

Dit is veruit mijn favoriete signaal van een besmetting met het 

moetenvirus. Ik hoor al van een afstand of iemand iets tegen 

zijn of haar zin doet. De economie zit tegen, de cabaretier was 

niet grappig, de pizza was te zout, het management begrijpt 

er niets van, het weer werkt niet mee – waar een ander zijn 

schouders over ophaalt, kan een klager de hele avond over 

door blijven gaan. Wat ik zo bijzonder vind, is dat de meeste 

klagers zelf niet eens doorhebben dat hun klachten hun eigen 

frustraties weerspiegelen. De klager zoekt de oorzaak van een 

probleem het liefst buiten zichzelf. Best zonde, omdat het 

onderzoeken van je eigen geklaag veel inzicht kan geven in 

wat je eigenlijk graag wilt. Klaag je over de warmte, dan zoek je 

waarschijnlijk verkoeling, klaag je over een opdringerige col-

lega, dan verlang je mogelijk naar meer vrijheid. Als je in het 

patroon van klagen blijft hangen, verblind je jezelf voor alle 

keuzemogelijkheden. En geloof me: er zijn altijd keuzemoge-

lijkheden voorhanden. De klager ziet ze echter niet, of hij wil 

geen moeite doen om te bukken en ze op te rapen. Dus blijft 

hij klagen. Wat moet hij tenslotte anders?

Ongezond leven

Bijna de helft van alle volwassen Nederlanders heeft overge-

wicht. Meer dan één op de tien mensen heeft zelfs obesitas. De 

meesten van hen (degenen met een stofwisselingsziekte uit-

gesloten) eten ongezonder dan goed voor hen is. Ook bewe-

gen zij in verhouding tot de inname van het aantal calorieën 

te weinig. Tevens is er een grote groep mensen die hun vitali-
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door vrienden, buren en andere mensen aan wie ze zich graag 

spiegelen. In feite proberen ze zich voorbeeldig te gedragen 

– letterlijk, door zich te gedragen naar de voorbeelden in hun 

omgeving. Dit wordt echter lastig als je portemonnee het niet 

toelaat. En dan kom je eindelijk tot het inzicht dat je verkeerd 

bezig bent, staan opeens de bank en andere schuldeisers bij je 

op de stoep. Oeps, wat moet je nu?

Eigenlijk is het heel simpel: als je bewust of onbewust dingen 

doet omdat je denkt dat ze moeten, terwijl ze niet (meer) aan-

sluiten bij wat je diep vanbinnen graag wilt, dan krijg je steeds 

meer last van het moetenvirus en kun je rekenen op één of 

meer van de ziekteverschijnselen die ik hiervoor heb beschre-

ven. Wanneer je besmet bent met het moetenvirus, sta je niet 

meer aan het roer van je eigen leven. Moeten trekt dan steeds 

meer moeten in je leven aan. Je kent het succes van een virus: 

het vermenigvuldigt zich door het met anderen te delen!

VECHTEN OF VLUCHTEN

Wat zijn jouw ziekteverschijnselen? Op welke manier reageer jij 

op wat jij moet? Ben je iemand die blijft vechten door je bijvoor-

beeld op je werk te storten terwijl je er eigenlijk een hekel aan 

hebt? Of kies jij ervoor je toevlucht in je hobby te zoeken om 

zo de last die je ervaart te compenseren? Bedenk het antwoord 

niet alleen zelf. Vraag ook je familie en vrienden eens wat hun 

beeld is bij jouw voorkeursstrategie als het gaat om omgaan met 

moeten.

aan wat men kent, waardoor men niet meer ziet hoe het ook 

anders zou kunnen. Ik kan me wel voorstellen dat je depressief 

wordt als je door al je moetenbomen de schoonheid van het 

bos niet meer ziet. Wat jij?

Financiële problemen

Financiële problemen vormen een van de opvallendste signa-

len dat iemand op een moetenspoor is beland. Het is de laatste 

jaren drukker dan ooit op dit deel van het Nederlandse spoor. 

We moeten tenslotte mee blijven doen! Volgens het Bureau Kre-

diet Registratie hebben 740.000 Nederlanders ernstige beta-

lingsproblemen. Dat is in mijn optiek een schokkend aantal in 

een land dat het op drie na rijkste land ter wereld is, volgens het 

Global Wealth Report van de Duitse verzekeraar Allianz.

Als ik praat met mensen die niet meer kunnen rondkomen, 

ondanks het feit dat ze een modaal of bovenmodaal inkomen 

hebben, weten ze overigens precies wat de oorzaak is. Ze heb-

ben te veel uitgegeven en ze hebben bijna zonder uitzonde-

ring spijt van al die onnodige uitgaven. Nieuwe fietsen, elk jaar 

op wintersport, het hele gezin elk seizoen een nieuwe outfit: 

het geld stroomt sneller van hun bankrekening dan water uit 

een gesprongen waterleiding. Ze konden het gewoon niet 

laten, die spullen moesten er gewoon komen. Ik hoef meestal 

niet lang met hen door te praten om erachter te komen dat ze 

eigenlijk helemaal niet zo materialistisch zijn. Ze bleken vooral 

op zoek te zijn naar waardering en erkenning door anderen.

Mijn indruk is dat mensen met financiële problemen vaak 

net wat meer last hebben van het moetenvirus, aangestoken 
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tijdens een zakelijke vergadering voor gênante situaties kun-

nen zorgen.

Het is natuurlijk best nuttig dat we op jonge leeftijd leren om 

aansluiting te vinden bij de mensen met wie we samenle-

ven. Zo weten we als kind bijvoorbeeld nog niet hoe we onze 

fysieke en geestelijke vermogens (waaronder onze wilskracht) 

om kunnen zetten ten gunste van anderen en onszelf. Om te 

ontdekken hoe je doet, heb je anderen nodig. We hebben een 

vorm van socialisatie nodig om zelf te kunnen volgroeien. Dit 

blijkt uit het voorbeeld van Genie, het Amerikaanse ‘wolfskind’ 

dat in 1957 werd geboren en pas in 1970 werd gevonden. 

Wolfskinderen zijn kinderen die van jongs af aan met weinig 

of geen menselijk contact zijn opgegroeid waardoor ze wei-

nig tot geen kennis hebben van menselijk gedrag en taal. Deze 

zwaar verwaarloosde kinderen worden helaas ook in deze tijd 

nog af en toe gevonden. Voor de vraag of onze eigenschap-

pen zijn aangeboren (nature) of aangeleerd (nurture) is het 

meisje Genie voor de wetenschap van grote invloed geweest. 

De Amerikaanse Genie was de dochter van een labiele, depres-

sieve vader en een net zo labiele moeder die gedeeltelijk blind 

was. Toen Genie twintig maanden oud was en begon te pra-

ten, vertelde een arts haar ouders dat het meisje zich lang-

zaam ontwikkelde en mogelijk zwakzinnig was. Haar vader 

nam deze opmerking zeer serieus en was van mening dat hij 

een zwaar achterlijk kind had. Om haar te beschermen voor de 

boze buitenwereld zonderde hij haar af door haar op te slui-

ten in een kamer. Genie werd vastgebonden aan een postoel 

De oorzaak van het moetenvirus

Ondanks het feit dat wij moeten heel normaal zijn gaan vin-

den, is de natuurlijke toestand van een mens niet moeten, 

maar willen. Wie dit niet gelooft, kan mijn stelling zelf toetsen 

door een gesprek aan te gaan met een willekeurig kind. Ieder 

kind wil uiteindelijk hetzelfde: eten, drinken, slapen, zichzelf 

manifesteren, sociaal contact, veiligheid en natuurlijk lek-

ker spelen. Met een kind kun je uren kletsen zonder dat het 

het woord moeten in de mond neemt. Een kind wil van alles. 

Behalve moeten.

Lang duurt de periode waarin kinderen alles mogen en niets 

moeten echter niet. ‘Kinderen die willen, krijgen voor de 

blote billen,’ is tenslotte het adagium. Nog voordat je uit de 

luiers bent, moet je al duizend en een dingen van die verstan-

dige volwassenen in je leven. Rechtop zitten in je kinderstoel, 

blokken stapelen (in plaats van ermee gooien), lachen op 

commando, oma een kusje geven als ze weggaat en natuur-

lijk netjes je bordje leegeten. De meeste dingen die kinderen 

zo leren, lijken nuttig en op het eerste gezicht weinig schade 

aan te kunnen richten. Het socialisatieproces dat we allemaal 

doormaken, is door onze ouders echt niet bedacht om ons 

te pesten. Ze doen het allemaal met de beste bedoelingen. 

Het schijnt belangrijk te zijn dat we de grotemensenregels 

zo snel mogelijk overnemen zodat we later makkelijker met 

anderen kunnen samenleven. Je leert daarom dat het niet 

netjes is om in gezelschap te boeren of scheten te laten. Wel 

zo handig om te weten, anders zou je gedrag later in je leven 
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aan te gaan. Voor onze persoonlijke ontwikkeling kunnen we 

gewoon niet zonder. Maar wat de beste manier is om op te 

groeien, dat is een heel andere vraag. Maken we het onszelf en 

anderen door de manier waarop we elkaar conditioneren mak-

kelijker, of zorgen we er zo met elkaar juist voor dat ons leven 

ingewikkelder wordt? Is ons op normen gerichte socialisatie-

proces de enige manier om samenleven mogelijk te maken? 

Is dit echt zaligmakend? Daar wordt in elk geval per cultuur 

verschillend over gedacht.

Brandwonden

Traditioneel worden kinderen in Papoea-Nieuw-Guinea (in wat 

wij primitieve stammen noemen) volkomen vrij gelaten. Alles 

mag, niets moet. Kinderen leren daar door zelf het voorbeeld 

van de volwassenen over te nemen. Het tempo of de mate 

waarin ze dat doen, is echter hun eigen verantwoordelijkheid. 

Zo worden kleine kinderen niet gewezen op de gevaren van 

een brandend vuur, iets wat voor ons haast ondenkbaar is! 

Daar is het echter volkomen normaal. Volwassenen vinden het 

belangrijk dat kinderen zelf ontdekken dat het contact met 

vuur pijnlijk is. De meeste volwassenen in Papoea-Nieuw-Gui-

nea hebben dan ook brandwonden. Dit zijn de littekens van 

hun doe-het-zelfopvoeding. Deze jagers-verzamelaars maken 

ook een socialisatieproces door, maar dat wordt niet gestuurd 

door de algemeen geldende normen binnen de groep, maar 

door de eigen nieuwsgierigheid van het individu. Zo ontdekt 

het kind het leven in plaats van dat het pad voor hem wordt 

geplaveid met allerlei gedragsregels waar hij zich aan moet 

waar ze pas ’s nachts af werd gehaald, om vervolgens aan haar 

bed vastgebonden te worden. Haar vader communiceerde 

niet tot nauwelijks met haar. Toen Genie dertien was, besloot 

haar blinde moeder om haar echtgenoot te verlaten. Ze ging 

voor hulp naar een instantie voor maatschappelijk werk en 

nam Genie mee. De hulpverleners dachten dat Genie zes was 

en zwaar autistisch. Door chronisch aandachttekort, mishan-

deling en ondervoeding kon Genie slecht lopen, ze kon geen 

vast voedsel kauwen en doorslikken, was incontinent en door 

de donkere kamer waar zij altijd in had gezeten, reikte haar 

blikveld niet verder dan vier centimeter.

Naast de lichamelijke beperkingen had Genie een enorme 

achterstand in haar mentale ontwikkeling en had zij soms 

emotionele woede-uitbarstingen. Genie werd hiervoor bege-

leid door psycholoog Susan Curtiss. Volgens Curtiss was Genie 

echter ook alert en nieuwsgierig en wilde ze ontzettend graag 

menselijk contact. Genie kende geen van de sociale normen 

die voor ons zo normaal zijn. Die had ze tenslotte tijdens haar 

‘opvoeding’ niet geleerd. Ze plaste en poepte wanneer ze de 

behoefte voelde, in een winkel pakte ze wat ze wilde hebben 

en ze liep regelmatig zonder schaamte naar mensen toe om 

hen vervolgens minutenlang in de ogen te kijken. Je kunt je 

voorstellen dat niet iedereen hiervan gediend was. Genie 

leerde uiteindelijk spreken zoals een vierjarig kind dat doet en 

leeft al jarenlang in een verpleeghuis voor volwassenen met 

geestelijke beperkingen.

Het buitengewone verhaal van Genie laat volgens mij heel 

goed zien dat wij als mens floreren door sociale contacten 
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twintig centimeter van mijn schoenen neerlegde op de ste-

nen plavuizen.

Zo vrij en ongeremd als mensen in andere culturen op 

bepaalde gebieden kunnen zijn, zo beperkt en geremd zijn wij 

soms. Ik denk dat een traditionele inwoner van Papoea-Nieuw-

Guinea zich een breuk zou lachen als hij een blik zou werpen 

in de keuken van een modern westers gezin. Neem onze bor-

den: ontbijtborden, soepborden, dinerborden, dessertborden, 

gebaksborden – en dan heb ik het nog niet eens over bijzon-

dere varianten als pastaborden, petitfourbordjes, onderbor-

den of serveerborden en schalen. Ik stel me voor dat hij zich 

af zou vragen waarom we ons eten niet gewoon allemaal op 

hetzelfde bord kwakken.

De Duitse socioloog Norbert Elias heeft in zijn magnum opus 

Het civilisatieproces op meeslepende wijze beschreven hoe wij in 

Europa zijn veranderd van barbecueënde wilden in beschaafde 

dames en heren die koffiedrinken uit een keurig kopje. De melk 

komt uit een bijpassend melkkannetje en de suiker uit een sui-

kerpotje van hetzelfde servies. En het roeren doen we natuurlijk 

met een speciale koffielepel. Afhankelijk van de kringen waarin 

je verkeert, gebruik je een lepel van de HEMA, een lepel met het 

wapen van Monnickendam erop of een designlepel van Alessi. 

Elias beschrijft, mede aan de hand van de ontwikkeling van 

onze tafelmanieren, hoe in enkele eeuwen tijd onze ‘beschaafde’ 

omgangsvormen ontstonden. Deze nieuwe omgangsvormen 

werden gestimuleerd door de adel en de gegoede burgerij. 

Hiermee konden zij zich namelijk onderscheiden ten opzichte 

houden. Kinderen in Papoea-Nieuw-Guinea worden volwas-

sen en een volwaardig lid van de gemeenschap zonder iets te 

moeten.

Een ander voorbeeld van het hebben van ‘afwijkende’ opvat-

tingen over het socialisatieproces kwam ik tegen tijdens een 

rondreis door China. In grote delen van China is het niet onge-

bruikelijk om je behoefte gewoon langs de kant van de weg 

te doen. Zelfs in een metropool als Beijing bestaat de gemid-

delde wc uit niet meer dan een gat in de grond met aan weers-

zijden een tussenschot. Iedereen die de wc-gelegenheid in en 

uit loopt kan jou dus gehurkt zien zitten omdat er geen deur 

is die je dicht kunt doen. Ook kijken andere wc-gebruikers 

graag over het tussenschotje om bijvoorbeeld te onderzoe-

ken of jouw uitwerpselen er net zo uitzien als die van hen. 

Het kan ook zijn dat ze benieuwd zijn wat voor ondergoed je 

draagt. Voor Chinezen is dit in onze ogen ongepaste gedrag 

volkomen normaal. Voor mij was het echter schokkend. Ik was 

er zelf nog maar net aan gewend dat mijn eigen partner de 

badkamer binnen kwam wandelen terwijl ik mijn behoefte zat 

te doen. Het heeft zeker vier jaar geduurd voordat ik de deur 

van de badkamer niet meer op slot deed als ik naar het toilet 

ging. Hoe anders is het in China, waar veel kleine kinderen 

een ‘blotebillenbroekje’ dragen: een broek met een gat erin. 

Als zij hun behoefte willen doen, hurken ze waar ze op dat 

moment zijn. Ik was dan ook duidelijk de enige in de hele rij 

bij de kassa van de supermarkt die het vreemd vond dat een 

kind voor mij uit het niets hurkte en een drol op nog geen 
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gen dat je het gedrag dat als normaal wordt gezien automatisch 

vertoont, zonder erover na te denken. Als dit niveau van aanpas-

sing is bereikt, dan is de missie met het socialisatieproces vol-

tooid. Je vraagt je niet meer af waarom je iets doet, je doet het 

gewoon omdat het zo hoort. Het moet gewoon zo, je hebt geen 

andere keuze! Herinner je je de tekst van Alfi Kohn eerder uit dit 

deel? Je hebt geen idee meer waarom je iets doet, omdat het 

idee jou in zijn macht heeft.

Casual Monday

Veel bedrijven kennen tegenwoordig casual Friday, een dag in 

de week waarop iedereen zich mag kleden zoals hij of zij dat 

wil. Dat wil zeggen: in vrijetijdskleding en uiteraard volgens 

de laatste mode. Je mag een dag gepermitteerd buiten de lijn-

tjes kleuren. Tenminste, zo lijkt het. In feite kleur je gewoon 

weer binnen nieuw bedachte lijntjes. Kom voor de grap op zo’n 

casual Friday eens lekker strak in het pak en ervaar hoe de reac-

ties van de vrijetijdskudde zijn. Of maak voor de verandering 

van de maandag eens casual Monday.

Om te leren patronen te doorbreken wil ik je een idee aanrei-

ken. Probeer elke dag eens één ding anders te doen dan hoe 

je het tot nu toe hebt geleerd. Eet bijvoorbeeld eens een dag 

zonder servies of bestek, organiseer een vergadering zonder 

agenda en notulen of ga eens op reis zonder dat je vooraf je 

hele reisplan hebt uitgestippeld. Je zult verwonderd zijn over 

je persoonlijke afstemmingsvermogen. Zonder te vechten of 

te vluchten overleef je dit allemaal.

van het gepeupel. Want dat is wat we met onze normen doen: 

ons afscheiden en onderscheiden van degenen die er andere 

normen op nahouden. Beschaving is overigens helemaal niet 

makkelijk, zo laat Elias zien. De inzet van beschaving – wat mij 

betreft bijschaving – is dat je je elementaire driften moet leren 

beheersen. Zo moet je bij ons bijvoorbeeld boeren en spugen 

zo snel mogelijk afleren en een Chardonnay van een Sauvignon 

Blanc kunnen onderscheiden. Ontzettend relevant, maar niet 

heus. Het socialisatieproces is overigens geslaagd als iemand 

het genormeerde gedrag heeft geïnternaliseerd. Dat wil zeg-

EEN DAG VRIJ?

Dus je wilt een dag vrij? Besef je eigenlijk wel wat je vraagt? Een 

jaar heeft 365 dagen waarop gewerkt kan worden. Er zitten 52 

weken in een jaar. Elke week ben je al twee dagen vrij. Zo blijven 

er dus nog 261 dagen over. Per dag werk je zestien uren niet, wat 

gelijkstaat aan 170 dagen. Hierdoor blijven er nog 91 dagen over. 

Elke dag besteed je dertig minuten aan het drinken van koffie 

en het leuteren met je collega’s. Dit komt overeen met 23 dagen 

per jaar, zodat je nog maar 68 dagen hebt om te werken. Verder 

heb je één uur lunchpauze per dag. Trek deze 46 dagen ervan af 

en er blijven 22 dagen over. Normaal ben je twee dagen per jaar 

ziek en hebben we vijf verplichte feestdagen per jaar. We zitten 

inmiddels op slechts vijftien dagen waarop je kunt werken. Van 

deze vijftien dagen geven we je veertien dagen vakantie, zodat 

er nog maar één dag overblijft om te werken. En jij hebt het lef 

om deze ene dag vrij te vragen?
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te onthouden waar we naar verlangen. Moeten krijgt zo lang-

zaam maar zeker steeds meer macht over je gedrag, of je dat 

nu wilt of niet.

Herinner je je de Ice Bucket Challenge uit 2014 nog? Overal op 

sociale media doken filmpjes op van mensen die een emmer 

ijskoud water over zichzelf heen gooiden en vervolgens drie 

anderen uitdaagden om hetzelfde te doen. Het doel van deze 

hype was om aandacht en donaties te vragen voor de ziekte 

Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS), een van de meest ern-

stige en invaliderende aandoeningen van het zenuwstelsel. 

Wat een effect had deze actie: de Stichting ALS Nederland 

telde in juli 2015 maar liefst 51.000 donaties met een totale 

waarde van één miljoen euro, terwijl deze stichting normaal 

gesproken ongeveer tweehonderd donaties per maand te ver-

werken kreeg. Behalve het succes voor de Stichting ALS herin-

ner ik me ook de reactie van zanger Simon Keizer van het duo 

SOCIALE-MEDIA-MOETEN-MOE

Mensen zijn ingesteld op contact met anderen. Door dit contact 

floreren we. Toch kun je van al dat contact ook behoorlijk moe 

worden. Heb je wel eens in kaart gebracht via hoeveel kanalen 

er tegenwoordig een beroep op je wordt gedaan? Post, telefoon, 

mail, voicemail, WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter, Tinder, 

Grindr en ga zo maar door. Overal denken we op te moeten rea-

geren. Nog even en je bent vast ook Sociale-Media-Moeten-Moe!

Waarom doen we wat er moet?

Gewoon altijd doen waar je zin in hebt, klinkt dat niet als muziek 

in je oren? Heerlijk, die vrijheid! Altijd de kleding dragen waar 

je je het lekkerst in voelt (of juist geen kleding dragen), eten 

wat en wanneer je maar wilt en op het werk verschijnen wan-

neer je op je best bent. Waarom doen we eigenlijk massaal wat 

we denken dat er moet, in plaats van wat we het liefst willen? 

De belangrijkste reden waarom we ons vaak als makke scha-

pen gedragen, is omdat we een enorme behoefte hebben 

aan sociaal contact en bang zijn om door anderen te worden 

afgewezen. Onze behoefte om door anderen geaccepteerd te 

worden is misschien wel een van de belangrijkste drijfveren in 

ons leven. Veruit de meeste mensen willen ontzettend graag 

bij andere mensen horen. Die paar mensen die zichzelf zien 

als eigenwijze Einzelgängers, doen meestal hun stinkende best 

om een eigen groep gelijkgestemden om zich heen te verza-

melen. Natuurlijk zijn er altijd kluizenaars geweest die zich 

afkeerden van de hele maatschappij en zich terugtrokken op 

een berg of zich zelfs lieten inmetselen in een kerk. Ze deden 

dit bijvoorbeeld om dichter bij God te komen. Maar ging ook 

dit niet om een behoefte om geaccepteerd te worden?

We passen ons gedrag regelmatig aan om te voorkomen dat 

ons imago schade oploopt. Deze schade kan je namelijk duur 

komen te staan in de vorm van afwijzing. We doen daarom 

wat anderen normaal vinden, zodat we krijgen wat we willen 

(beloning) en niet krijgen wat we liever niet willen (straf ). Deze 

anderen kunnen ons gedrag sturen door ons te geven of juist 
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Ook de uitkomsten van de liftexperimenten van Asch zijn 

opmerkelijk te noemen. Hierin conformeert een proefper-

soon zich aan de sociale druk van de groep door non-verbaal 

het gedrag van de groep over te nemen. Als alle acteurs met 

hun gezicht naar de achterkant van de lift gedraaid ston-

den, bleken de proefpersonen zich na enige tijd ook om te 

draaien. Stel je eens voor hoe je doorgaans zelf in een lift gaat 

staan. Waar wijst je neus naartoe, naar de achterkant van de 

lift of naar de liftdeur? Van nature gaan we met ons gezicht 

richting de uitgang staan. Dit maakt vluchten namelijk mak-

kelijker mocht dat nodig zijn. Dit natuurlijke gedrag vertonen 

we totdat het merendeel van de groep anders lijkt te dicte-

ren. Wil je dit fenomeen met eigen ogen aanschouwen? Op 

internet zijn diverse interessante filmpjes over deze onder-

zoeken terug te vinden.

We hoeven geen wetenschapper te zijn om het effect van 

groepsdruk op ons handelen te achterhalen. Kijk maar eens 

om je heen. De puber die gescheurde broeken gaat dragen 

omdat al zijn vrienden dit doen. De buurman die een week 

na zijn promotie tot manager eenzelfde soort Audi koopt als 

collega-managers. En heb jij ook zo’n collega die alleen nog 

maar salades tijdens de lunch eet nu hij drie weken actief is in 

de sportschool? O ja, vergeet ook de eiwitshakes niet.

In zijn boek Wat je rijdt ben je zelf laat de zelfbenoemde autoso-

ciopsycholoog Erwin Wijman zien hoe mensen de auto rijden 

die binnen hun eigen kudde gebruikelijk is. Zo beschrijft hij 

hoe hij op een dag in de haven van Terschelling op de veer-

Nick & Simon. Terwijl velen volgzaam de uitdaging aangingen 

en een emmer ijskoud water over zichzelf heen kieperden, gaf 

Simon aan dat hij niet meedeed aan deze actie omdat hij vond 

dat de ‘lolligheid’ van de filmpjes het aan het winnen was van 

de ernst van de boodschap. Hij heeft overigens wel gedoneerd 

aan de stichting en riep al zijn vrienden op om dit ook te doen. 

Hij kon zich dus wel verenigen met de intentie, maar niet met 

de uitvoering.

De Ice Bucket Challenge is een hedendaags voorbeeld dat 

overeenkomt met de conformisme-experimenten van de Ame-

rikaanse psycholoog Soloman Asch. Asch toonde via verschil-

lende eenvoudige experimenten aan dat mensen hun mening 

en gedrag moeiteloos aanpassen aan de grootste gemene 

deler binnen een groep. Let op, dat doen ze zelfs als ze weten 

dat ze geen gelijk hebben of als de situatie wel erg vreemd is! 

Zo nodigde Asch bijvoorbeeld acht deelnemers uit voor een 

experiment. Zeven van hen waren in werkelijkheid medewer-

kers van Asch. Alle deelnemers kregen twee kaarten te zien: 

een kaart met drie verticale lijnen (A, B en C) die elk een ver-

schillende hoogte hadden en een kaart met één enkele ver-

ticale lijn. Iedereen werd gevraagd te vertellen of de enkele 

lijn even hoog was als A, B of C. De nietsvermoedende deelne-

mer antwoordde natuurlijk als laatste. Tot verbazing van Asch 

gaf de deelnemer de groep niet alleen gelijk als het antwoord 

klopte. Dat deed de deelnemer ook in gemiddeld twee derde 

van de gevallen waarbij het antwoord helemaal niet klopte. 

Schokkend toch?
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chopaten en mensen met bepaalde psychiatrische stoornissen 

geen schaamte kennen. Voor alle andere mensen is het voor-

komen van schaamte een van de belangrijkste drijfveren om 

aangepast sociaal gedrag te vertonen. Schaamte is een enorm 

sterke emotie. Alleen de gedachte hieraan kan het zweet al van 

je voorhoofd doen gutsen. Waarom denk je dat er zoveel men-

sen zijn die absoluut geen presentatie willen geven of zelfs 

durven te gaan staan in een volle congreszaal om een vraag 

te stellen? Het antwoord is schaamte: de hele kudde in de 

zaal zou zich tegen je kunnen keren als je de verkeerde vraag 

stelt. Daar moet je toch niet aan denken! Maar juist omdat je 

hier wel aan denkt, krijg je alleen al bij de gedachte klotsende 

oksels. Ons brein kent namelijk het verschil niet tussen feit 

en fictie. Als je denkt dat het spannend gaat worden, dat je je 

straks waarschijnlijk gaat schamen, dan reageert je lijf alsof het 

nu al spannend is. Daarom blijven we zo vaak voor een drem-

pel staan waar we met onze capaciteiten met gemak overheen 

kunnen stappen.

Als je je de dag voor een sollicitatiegesprek voorstelt dat je 

je morgenochtend vergeet te scheren, raak je mogelijk direct 

gestrest waardoor het cortisolniveau in je lichaam stijgt. Dit 

hormoon zorgt ervoor dat je stress beter aankunt. Je hart-

slag gaat omhoog, zodat je bloed en zuurstof sneller worden 

rondgepompt en de suikeropname door je spieren toeneemt. 

Het sollicitatiegesprek is pas de volgende dag, maar louter de 

gedachte dat je morgenochtend ongeschoren voor de sol-

licitatiecommissie zit, zorgt nu al voor (plaatsvervangende) 

schaamte. Je hoort namelijk netjes geknipt en geschoren op 

boot naar Harlingen stond te wachten. Wat zag hij daar toen 

hij om zich heen keek? Overal stonden Volvo-stationcars met 

daarin niet één, niet twee maar drie kinderen. De foto’s die 

hij die middag in de haven maakte, heeft hij ter illustratie op 

YouTube gezet (‘Alle badgasten op Terschelling rijden…’). En 

iedereen maar denken dat hij zo origineel is, zo individueel, zo 

non-conformistisch.

Schaamte

Wat staat je te wachten als je je niet aan de spelregels van de 

groep houdt waarin je leeft? Het stemmetje in je hoofd weet 

het antwoord: afwijzing en schaamte. En dat wil je niet. De 

mensen die gedrag willen afdwingen, weten dat, en maken er 

dankbaar gebruik van. Ouders zetten kinderen voor straf op de 

trap als ze niet luisteren. Tijdens de opvoeding lijkt het belang-

rijker dat een kind leert zich te conformeren in plaats van zijn 

of haar authenticiteit en wilskracht te koesteren. Wil je graag 

kinderen die later zelf verantwoordelijkheid nemen? Stop 

dan nu acuut met hen in het keurslijf van gehoorzaamheid te 

persen. Ontneem hun niet langer hun vrijheid door moeten 

als wapen tegen hen te gebruiken. Voordat je het weet, zijn 

ze straks ook besmet met het moetenvirus. Dan doen ze uit 

angst voor schaamte alleen nog maar wat er van hen wordt 

verwacht.

Schaamte is een van onze meest primitieve emoties. De Ame-

rikaanse hoogleraar Brené Brown doet al jarenlang onderzoek 

naar het fenomeen schaamte. Zij concludeert dat alleen psy-
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schuwt de beroemde psychoanalyticus, zolang de cultuur de 

mensen voldoende schadeloos stelt voor dit onbehagen. Maar 

op het moment dat mensen meer last dan lust hebben van al 

die regels, komen zij in opstand. We willen dus de last van het 

‘moeten’ dragen zolang we er maar meer voor terugkrijgen 

dan we ervoor moeten laten.

Dood of ontslagen

Ik had het niet mooier kunnen uitleggen dan Freud het meer 

dan vijfentachtig jaar geleden al deed. We doen wat moet, 

zolang het ons meer oplevert dan dat het ons kost. Heb je er 

wel eens bij stilgestaan dat de dingen die ‘moeten’ helemaal 

niet door een ander worden opgelegd? Je doet ze omdat je de 

inschatting hebt gemaakt dat je beter af bent door gewoon te 

doen wat je denkt te moeten doen in plaats van een andere 

keuze te maken. Geestig toch? Moeten is gewoon een econo-

mische keuze.

Moeten doe je niet voor niets. Je krijgt er altijd iets voor terug, 

bijvoorbeeld minder angst voor afwijzing. We zijn ons dit 

alleen meestal niet bewust. De manager accepteert zijn pak, 

zijn stropdas en zijn bijtelling van vierhonderd euro per maand 

voor de glimmende nieuwe Audi. Het zijn allemaal trofeeën 

die hem dat felbegeerde plekje in zijn favoriete sociale groep 

opleveren. Wat wil hij nog meer?

Tja, wat wil jíj nog meer? Hoe weet je wat je eigenlijk het aller-

liefst wilt als je je wilspieren al zo lang niet meer hebt getraind?

Als de dingen die je moet op gespannen voet staan met de 

een sollicitatiegesprek te verschijnen, dat heb je tenslotte van 

huis uit meegekregen.

In zijn klassieke studie Het onbehagen in de cultuur schrijft 

Sigmund Freud dat een bepaald onbehagen inherent is aan 

leven in een maatschappij waarin mensen een cultuur met 

allerlei regels hebben ontwikkeld. Dat onbehagen uit zich in 

angst en schuldgevoelens. Herken je ze? Door deze angst en 

schuldgevoelens zijn mensen nooit lang echt gelukkig, ver-

zucht Freud. Met het verlies aan geluk betalen wij de prijs voor 

de culturele vooruitgang, stelt hij. En dit gaat goed, zo waar-

DE GESABOTEERDE EEND

Je hebt vast wel eens de Donald Duck gelezen. Is je toen opge-

vallen hoe deze eend heen en weer wordt geslingerd tussen wat 

hij zelf wil en wat hij moet vanuit zijn omgeving? Constant han-

gen er dreigingen boven zijn hoofd. Als hij niet doet wat Katrien 

zegt, dan briest ze hem toe te kiezen voor Guus Geluk. Kwik, 

Kwek en Kwak doen regelmatig een appèl op Donald onder het 

mom dat hij geen goede opvoeder is als zij bijvoorbeeld geen 

eiPad krijgen. Ook hijgt zijn oom in zijn nek met het opeisen van 

de huurachterstand als Donald niet direct doet wat Dagobert wil. 

Daarnaast hoeft Donald nog geen stap buiten zijn deur te zetten, 

of hij krijgt het met buurman Bolderbast aan de stok. Donald 

Duck is een eend, maar lijkt hij niet verdacht veel op een mens? 

Wie zijn de mensen in jouw omgeving die hun best doen om 

jouw favoriete gedrag te saboteren?



58  |  DE GROETEN MET MOETEN DEEL 1 • MOETEN  |  59

licht krijgt, kun je je tijdelijk wat eenzaam voelen. Maar geloof 

me, hoe verder je boven het maaiveld uitsteekt, hoe meer je 

van de wereld en zijn oneindige mogelijkheden gaat zien. 

Ga bij wijze van experiment maar eens op een keukentrapje 

staan en ontdek wat je allemaal nog meer kunt zien dan toen 

je nog netjes met je beide beentjes op de grond stond. Op het 

moment dat je deze extra mogelijkheden weer ziet, kun je er 

ook gebruik van maken. Op het keukentrapje klimmen staat 

voor mij symbool voor het kiezen voor je zelfrespect, iets wat 

je niet wilt missen. Zoals de Romeinse filosoof Epictetus bijna 

tweeduizend jaar geleden al zei: ‘Je zelfrespect is van jou, dat 

kan niemand van je afpakken.’

Ben je er inmiddels ook van overtuigd dat al dat moeten niet 

echt gezond voor je is? Dat je er ook voor kunt kiezen om een 

ander pad te bewandelen? Lees dan vlug verder en ontdek 

waarom willen helemaal niet zo onbereikbaar is als je denkt. 

Willen mag. Niet omdat het mag van anderen, maar gewoon 

omdat jij het wilt.

MOETEN, JE KUNT DE KLOK EROP GELIJKZETTEN

Ben je benieuwd hoe besmet anderen zijn met het moetenvirus? 

Zoek dan voor vanavond een willekeurig praatprogramma uit. 

Zet een wekker op tien minuten en houd per spreker bij hoe vaak 

hij of zij het woord moeten gebruikt. Wie blijkt na tien minuten 

het meest besmet te zijn?

dingen die je wilt, dan lekt je energie heel gemakkelijk weg. 

Gelukkig is dit geen onoplosbaar probleem. Het is namelijk 

echt mogelijk om helemaal te stoppen met moeten. Ik zal 

niet beweren dat het een gemakkelijke opgave is. Na 25 jaar 

stoppen met kettingroken is waarschijnlijk eenvoudiger. Om 

de weg naar een moetenvrij leven wat beter voorstelbaar te 

maken, vraag ik je om je te realiseren dat we in een vrij land 

leven waarin jij vrij bent om te doen wat je wilt. Je hoeft niet 

per se mee te doen met de ratrace. Je leeft niet in Noord-Korea, 

waar je het risico loopt te worden doodgeschoten als je niet 

netjes binnen de lijntjes kleurt. Maar je kunt natuurlijk wel ont-

slagen worden, een bekeuring krijgen of je vrienden verliezen. 

Ook de vrijheid waar je naar verlangt heeft een prijs.

Wat je ook doet, gehoorzaam blijven of vrijheid nastreven, je 

betaalt altijd een prijs. Vrijheid, verantwoordelijkheid en risico 

zijn een soort eeneiige drieling. Echt, geen enkele keuze is 

zonder risico’s. ‘Van het concert des levens krijgt niemand een 

program’ staat op een bord dat bij mijn ouders in de kast staat. 

Het leven is gewoon onvoorspelbaar en levensgevaarlijk, wen 

daar maar aan.

Aangezien je dit boek leest, worstel je zelf waarschijnlijk ook 

met het fenomeen moeten. Zoals je misschien aanvoelt, is kie-

zen tussen moeten en willen geen keuze tussen een ongeluk-

kig leven en een gelukkig leven, tussen zwart en wit. In het 

vervolg van dit boek wil ik je niettemin laten zien dat kiezen 

voor willen uiteindelijk een stuk aantrekkelijker is dan je vaak 

wordt voorgespiegeld. Door alle afwijzende reacties die je wel-
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hebben de volledige Himalaya te trotseren voordat ze het ook 

maar durven te geloven. Laat staan dat ze wat met hun vrijheid 

gaan doen! Ja maar, zeggen ze: ik wil wel minder gaan werken, 

maar dat mag niet van mijn werkgever. Dat zou zomaar kun-

nen, zeg ik dan, daar twijfel ik niet aan. De eerste vraag is ech-

ter: mag het van jezelf? Durf je het jezelf toe te staan? Zo ja, dan 

hoef je alleen nog maar de consequenties te aanvaarden en 

ben je vrij om te doen wat je wilt. Vind bijvoorbeeld een werk-

gever die het juist fijn vindt om je maar voor achttien uur op de 

loonlijst te hebben staan. Niemand heeft daadwerkelijk macht 

over je, behalve je eigen macht der gewoonte. Hoe minder je 

jezelf afhankelijk maakt van je eigen gewoontes, routines en 

de eventuele consequenties die je probeert te vermijden, hoe 

makkelijker je je eigen vrijheid kunt creëren.

Als de Zuid-Afrikaanse vrijheidsstrijder en president Nel-

son Mandela tijdens zijn 27 jaar gevangenschap op Robben 

Island weer eens alle hoop was verloren, zei hij in gedachten 

een gedicht van de Engelse dichter William Ernest Henley op 

dat deze in 1875 had geschreven. Dit gedicht heet Invictus – 

‘onoverwinnelijk’. Henley schrijft dat hoe donker de nacht ook 

is, hoe moeilijk je omstandigheden ook zijn, je bent vrij als je 

geest vrij is:

It matters not how strait the gate,

How charged with punishments the scroll.

I am the master of my fate,

I am the captain of my soul.
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MOGEN
Deel 2 • Mogen

In ons hoofd klinken de stemmen nog van vroeger:

Geef niet op, je kunt het wel als je je best maar doet

Dan maar doodsbang om te falen

Maar die top die zul je halen

Tot je niet meer weet waar je het zoeken moet

Uit ‘Lef ’ van Karin Bloemen

 

We zijn eraan gewend geraakt te denken dat anderen macht 

over ons hebben, maar is dat wel zo? Heb je echt toestemming 

nodig voor alles wat je doet? Ik denk het niet. Ik denk dat alles 

kan, als je het jezelf toe durft te staan. Door te denken dat iets 

niet mag omdat anderen het niet goed zouden vinden, smeed 

je je eigen ketens. In dit deel probeer ik je te laten zien dat alles 

mag en dat je die ketens kunt afwerpen.

Kost het je moeite om jezelf ervan te overtuigen dat je vrij bent 

om te kiezen wat je zelf wilt? Geloof me, sommige mensen heb-

ben voor dit besef niet slechts een drempel over te gaan, ze 
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maanden overwinterd in Tiksi in Noord-Siberië. Deze tocht en 

andere reizen die hij maakte waren volgens de standaarden 

van anderen dus lang niet allemaal even succesvol. Hier ging 

het De Velde echter helemaal niet om. Als dit belangrijk voor 

hem was geweest had hij de trossen waarschijnlijk nooit los-

gegooid. Waar het hem wel om ging? Hij wilde gewoon zijn 

dromen in vervulling laten gaan.

Toen hij in Siberië wachtte tot de zee weer ijsvrij was, dacht hij 

veel na over vrijheid. Net als Mandela was hij gevangen, maar 

zo zag hij het zelf niet: ‘Misschien is vrij voelen wel belangrijker 

dan vrij zijn,’ zo schrijft hij in het boek Een ijskoude doorbraak. 

Overwintering in Siberië.

In 2007 vertrok hij vanuit IJmuiden voor zijn Never Ending 

Voyage met het plan om nooit meer terug te komen. Dat was 

zelfs voor De Velde een grote stap en een teken van ultieme 

vrijheid. Deze term heeft hij zelf vaak gebruikt. Wat ik zelf nog 

het meest indrukwekkend vind, is dat hij in 2011 het lef had 

om dat plan gewoon weer af te blazen. Hij kwam terug naar 

Nederland en ging vervolgens gewoon verder met nieuwe 

plannen smeden. Kou, kritiek, hij heeft het allemaal over voor 

zijn vrijheid: ‘Vrijheid kost je alles en dat moet je ervoor over 

hebben, net als bevroren voeten, koude angstige dagen en 

onzekerheid.’ Uiteraard vraag ik me af of hij graag deze prijs 

voor zijn vrijheid wilde betalen, gezien het feit dat hij het 

woord ‘moeten’ gebruikt. Maar ja, zo zie je dat zelfs iemand die 

zo bewust kiest voor zijn eigen vrijheid nog steeds in zijn taal 

besmet kan zijn met het moetenvirus.

De Velde heeft zichzelf een vrijbrief gegeven voor het leven. 

Hopelijk is jouw leven minder zwaar dan dat van Nelson Man-

dela was. Wat je zorgen ook zijn, voor welke consequenties 

je ook bang bent, de eerste stap naar een oplossing is het 

besef dat je je lot in eigen handen hebt. Jij mag bepalen of 

je linksaf of rechtsaf gaat. Je bent vrij om te kiezen als je de 

consequenties maar aanvaardt. En vind je deze consequenties 

onaanvaardbaar, dan maak je gewoon een nieuwe keuze. Niet 

je eerder gemaakte keuzes houden je namelijk in beton gego-

ten, maar juist het ontkennen van nieuwe keuzemogelijkhe-

den zorgt ervoor dat je geen stap kunt zetten voor het (her)

ontdekken van je eigen wilskracht.

Een van mijn helden is de bekende zeezeiler en filosoof Henk 

de Velde. Hij is bij herhaling door vriend en vijand voor gek 

verklaard, niet in de laatste plaats overigens door mensen die 

zelf nog nooit een minuut op zee hebben doorgebracht. De 

beste stuurlui staan aan wal. De Velde trok zich niets aan van 

alle kritiek: wat hij wilde was mogelijk en daarom deed hij 

het gewoon. In 1989 zeilde hij voor het eerst alleen rond de 

wereld in 158 dagen. Op zich een succes, maar het wereldre-

cord stond toen al op 150 dagen. Na verschillende reizen deed 

hij daarom een nieuwe poging. Het record stond inmiddels 

op 109 dagen. De Velde deed er deze keer 119 dagen over. 

De opzet was niet geslaagd, maar De Velde zat er niet mee. 

Vanaf 2001 probeerde hij om via de Noordoostelijke Door-

vaart boven Rusland van de Noordpool naar de Zuidpool te 

varen. Onmogelijk, riep iedereen. We zullen zien, zei De Velde. 

Uiteindelijk kwam hij vast te zitten in het ijs en heeft hij tien 
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tijdens een belangrijke voetbalwedstrijd? Dat mag niet van 

de organisatie, maar het kan als het van jezelf mag (en zoals 

je weet, is het meer dan eens gedaan). Niet geloven in God? 

Het is nog maar een paar generaties geleden dat het voor het 

grootste deel van de Nederlandse bevolking onvoorstelbaar 

was om ongelovig te zijn. Dat kon niet omdat het niet mocht. 

Je moest gewoon geloven, of je het wilde of niet. Hoe anders 

is dat nu. Uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam 

gelooft inmiddels nog maar zeventien procent van alle Neder-

landers in het bestaan van God. Normen en de daaruit voort-

komende moetens zijn dus aan slijtage onderhevig.

Denkt een goudvis dat hij gevangenzit in zijn kom? Zijn wij 

mensen vrij of zitten wij juist achter het glas? Dit waren de vra-

gen die de Nieuw-Zeelandse scenarioschrijver Andrew Niccol 

zich ook stelde toen hij midden jaren negentig het scenario 

voor The Truman Show schreef. Als je deze film nog niet kent, 

zou ik je van harte aanraden om hem te bekijken. Hoofdper-

soon Truman Burbanks speelt, zonder dit zelf te weten, een 

hoofdrol in een commerciële realitysoap. De stad waarin hij 

leeft, is speciaal gebouwd voor deze soap. Het is echter niet 

zomaar een stad: de stad staat onder een enorme koepel. Tru-

man voelt zich niet totaal vrij, maar beseft pas dat zijn leven 

een farce is op het moment dat hij concrete aanwijzingen 

krijgt voor zijn gevangenschap. Zo komt er op een dag plotse-

ling een studiolamp uit de lucht vallen. Ik denk dat ik weinig 

verklap als ik vertel dat het uiteindelijk goed afloopt met Tru-

man zodra hij besluit zijn gevangenis te verlaten. En zo kunnen 

Hij mag van zichzelf doen wat hij wil. Waarom hebben wij daar 

soms zoveel moeite mee? Wat houdt ons tegen om de koers te 

veranderen als we hierdoor de wind beter in de zeilen kunnen 

krijgen?

Denkt een goudvis dat hij gevangen is?

Ben je nou vrij of niet? Om je een beetje aan het twijfelen te 

brengen over je huidige toestand wil ik een gedachte-expe-

riment met je doen. Stel je Marie voor, een briljante neuro-

loog die gespecialiseerd is in de neurofysiologie van het zien. 

Ze weet precies wat er in ons hoofd gebeurt als we een rode 

tomaat of de blauwe lucht zien. Ze weet alles over de golfleng-

tes van kleuren, zoals rood, blauw of groen. Zo kan ze haar-

fijn uitleggen wat er gebeurt als de lichtgevoelige pigmenten 

in onze ogen het licht filteren en hoe deze informatie wordt 

verwerkt in onze hersenen. Maar nu komt het: Marie heeft 

haar hele leven doorgebracht in een zwart-witte kamer en ze 

ervaart de buitenwereld via een zwart-witmonitor. Ze heeft 

kleuren zoals rood en blauw zelf nog nooit bewust ervaren. 

Zou Marie kleuren net zo zien als wij als ze haar kamer uit 

komt? Wat ziet ze als ze een tomaat ziet, de hemel?

De bedenker van dit gedachte-experiment, Frank Jackson, 

daagt ons uit om ons beeld van de werkelijkheid ter discus-

sie te stellen. Hij wil aantonen dat wij niet weten wat wij niet 

weten. Dat geldt voor dingen die wij niet kunnen zien, horen 

of voelen, maar natuurlijk ook voor dingen die wij ons niet 

eens voor kunnen stellen. Naakt over een voetbalveld rennen 
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je nieuwe liefde tenslotte nooit tegengekomen. En je hebt vast 

wel eens een kostbare aanschaf goedgepraat. Je kocht bijvoor-

beeld een horloge dat eigenlijk veel te duur was. Maar ach: je 

kreeg tien procent korting en dat prachtige horloge gaat echt 

jarenlang mee, vertelde je jezelf. Zo kunnen we alles recht pra-

ten wat krom is en krom maken wat ooit recht was.

Wetenschappers noemen dit fenomeen cognitieve dissonan-

tie. We zijn een meester(es) in het bedenken van prachtige 

smoezen om negatieve beelden uit ons hoofd te verbannen 

en de noodoplossing voor onszelf en anderen goed te keuren. 

De term ‘cognitieve dissonantie’ werd bedacht door sociaal-

psycholoog Leon Festinger. Hij las een bericht in de krant over 

een vrouw die van buitenaardse wezens zou hebben gehoord 

dat de wereld op 21 december 1956 door een enorme vloed-

golf zou vergaan. Deze Marion Keech kreeg veel volgelingen. 

Festinger was nieuwsgierig naar de drijfveren van deze groep 

mensen en besloot hen te volgen. Hij ging ervan uit dat ze alle-

maal heel erg teleurgesteld zouden zijn als het einde ter tijden 

niet plaats zou vinden. Wat bleek echter toen het inmiddels 22 

december was geweest en alle volgelingen nog steeds alive en 

kicking waren? Ze waren helemaal niet teleurgesteld! Dit tot 

grote verbazing van Festinger. Na het uitblijven van de ramp 

kreeg Marion Keech namelijk het bericht van de buitenaardse 

wezens dat haar groep zoveel licht had verspreid dat God had 

besloten om de wereld te sparen. In het artikel dat Festinger 

schreef over de reactie op de gebeurtenis noemde hij het 

rationaliseren van Keech en haar volgelingen cognitieve dis-

sonantie.

ook jouw nieuwe keuzes heel goed uitpakken als je onder je 

eigen kaasstolp vandaan weet te komen.

Om te weten wat je niet weet, is alertheid geboden. Waar kun 

je dan alert op zijn? Precies, op aanwijzingen dat jouw werke-

lijkheid anders is of kan zijn dan je nu denkt. Vallen er in jouw 

leven bij wijze van spreken ook wel eens studiolampen uit de 

lucht? Probeer ze dan niet langer met smoezen te ontwijken 

maar zie ze als signalen dat je nieuwe wegen kunt creëren 

waardoor je zelf eindelijk meer lucht krijgt.

De smoezentopvijf

We zijn niet altijd zo vrij als we denken en we denken vaak dat 

we veel meer gevangenzitten dan daadwerkelijk het geval is. 

Gelukkig hebben wij mensen allerlei manieren gevonden om 

met deze waanideeën om te gaan. Als we door omstandighe-

den minder vrij zijn dan verwacht, raken we in de regel niet 

direct in paniek. Integendeel, we hebben een briljant mecha-

nisme ontwikkeld om met deze teleurstelling om te gaan. Als 

we bijvoorbeeld van plan zijn om met de kinderen naar het 

strand te gaan en vervolgens begint het te hozen, dan gaan we 

probleemloos naar een overdekt pretpark. Vervolgens beden-

ken we later dat we toch maar geluk hebben gehad dat het 

zulk rotweer werd, anders hadden we niet zo’n leuke middag 

in het pretpark gehad. Hetzelfde gebeurt als het tegen je zin 

uitgaat met de liefde van je leven. Je bent er in eerste instantie 

echt even ziek van. Als je later een nieuwe partner hebt gevon-

den, prijs je jezelf gelukkig. Zonder die verbroken relatie was je 
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dat ze geremd worden door wat al dan niet wordt toegestaan 

door hun ouders – zelfs als die al jaren geleden zijn overleden! 

Uiteraard is dit gedrag verklaarbaar. Je ouders staan aan de 

basis van een groot deel van je huidige conditionering. Maar 

ben je gelukkig met alles wat je hebt ‘geleerd’ of wordt het tijd 

om wat zaken achter je te laten omdat ze voor jou niet werken?

Een wedstrijdzwemmer heeft nu eenmaal meer aan de lessen 

van een zwemcoach dan aan die van een dansleraar. Toch ont-

moet ik veel wedstrijdzwemmers die les nemen bij een dansle-

raar. Met andere woorden: zijn jouw ouders nog steeds de aan-

gewezen personen om les van te nemen? Helpen hun lessen 

jou verder op je eigen pad? Op een dag ben je in mijn optiek 

echt te oud om de verantwoordelijkheid voor je keuzes op je 

ouders af te schuiven.

Het mag niet van mijn baas

Dit excuus krijgt ook veel stemmen. Van van alles wat tussen 

negen en vijf (en inmiddels lang daarna) indruist tegen onze 

wensen krijgt ‘de baas’ of ‘het bedrijf ’ meestal de schuld. Kun 

jij er wat aan doen dat je zoveel tijd kwijt bent aan de admi-

nistratie en hierdoor onvoldoende toekomt aan het verzorgen 

van je patiënten? Die verzorging is wat je het allerliefst doet. 

Je geniet ervan als je daadwerkelijk iets bij kunt dragen. Echt 

balen dat je hier door de schuld van het management amper 

aan toekomt. Maar vraag je eens af: wat wil je zelf? Je hoeft 

niet bij deze zorginstelling te blijven werken hoor. Je kunt ook 

ergens anders gaan werken, waar de administratieve druk 

lager is. Misschien is dit zelfs het moment om voor jezelf te 

In ons dagelijks leven bedenken we aan de lopende band 

smoezen waarmee we onszelf en anderen proberen wijs te 

maken dat er toch echt zaken zijn die moeten, terwijl we feite-

lijk de vrijheid hebben om gewoon te kiezen wat we willen. We 

gebruiken vervolgens een prachtige verklaring waarom we dit 

niet doen: ‘Ik wil wel hoor, maar het mag niet.’ Het mag niet? 

Hoezo niet? Van wie niet? Van wie zou je goedkeuring willen? 

De afgelopen paar jaar heb ik mensen tijdens trainingen regel-

matig gevraagd waarom iets niet zou mogen. Hier volgt de 

smoezentopvijf die ik op basis daarvan heb opgesteld.

Het mag niet van mijn ouders

Mark, een man van 37, zei tegen mij: ‘Ik zou me kapot schamen 

voor mijn ouders als ik nu ander werk zou gaan doen. Ze heb-

ben niet alleen mijn hele studie betaald, ze hebben mij daar-

naast ook jarenlang gestimuleerd. Ik kan nu toch niet opeens 

iets anders gaan doen? Dat kan ik echt niet maken. Dat vinden 

ze nooit goed.’

Ik had op voorhand nooit verwacht dat dit een van de meest 

voorkomende smoezen zou zijn die ik te horen zou krijgen. 

Natuurlijk zeggen de meeste volwassenen die ik ontmoet niet 

expliciet dat ze iets niet van hun ouders mogen. Ze gebruiken 

in plaats hiervan uitdrukkingen zoals: ‘Zo ben ik niet opge-

voed,’ of: ‘Dat zit nu eenmaal zo in mijn genen,’ of: ‘Zo ben ik nu 

eenmaal.’ De meesten van hen zijn al dik in de veertig, inmid-

dels meer dan twintig jaar het (ouderlijk) huis uit, financieel 

zelfvoorzienend en het merendeel heeft zelfs al eigen kinde-

ren opgevoed. Toch ervaren ze naar eigen zeggen nog steeds 
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om niet te hoeven kiezen voor wat er voor jou daadwerkelijk 

toe doet. Je denkt je kinderen, vrienden en partner een plezier 

te doen, maar wanneer neem je verantwoordelijkheid voor je 

eigen geluk? Als je kiest voor je eigen geluk, zou iedereen daar 

wel eens van kunnen profiteren.

In sommige gevallen is jouw buigzaamheid overigens niet 

alleen nadelig voor jezelf maar juist ook voor je partner of 

overige familieleden. Ik herinner me Paulien, een vrouw van 

midden vijftig die na jaren van ernstige relatieproblemen in 

een echtscheiding was beland. Ze probeerde zo flexibel moge-

lijk te zijn. Ze gaf haar huis op en vond het goed dat ze haar 

kinderen voortaan nog maar één keer per twee weken in het 

weekend zou zien. ‘Ik wil mijn kinderen zo veel mogelijk gedoe 

besparen.’ Heel begrijpelijk, maar wat zouden haar kinderen 

hebben ervaren als ze voor haar financiële rechten en voor 

de dagelijkse verzorging had gevochten? Wie zal het zeggen? 

Doordat zij niet heeft gezegd wat voor haar daadwerkelijk van 

belang was, zullen we dit nooit weten. Jammer maar helaas.

Het mag niet van mijn portemonnee

Dit lijkt wellicht een buitenbeentje in de smoezentopvijf omdat 

je met deze smoes geen ander mens de schuld geeft. Geld is 

tenslotte iets abstracts. Toch heeft deze smoes een belangrijke 

overeenkomst met de andere smoezen. Ook in dit geval zeg 

je ‘het mag niet’ van iets buiten jezelf. Je schuift wederom je 

verantwoordelijkheid af.

Dat kan ik niet betalen, er moet toch brood op de plank komen, 

de hypotheek moet wel elke maand betaald worden, dat mag 

beginnen. De vraag naar (betaalde) aandacht ligt voor het 

oprapen. Je hebt alleen nog even een kruiwagen te regelen 

die je bij je eerste eigen patiënt naar binnen kruit. En aandacht 

geven aan mensen kun je natuurlijk ook buiten de zorgsector.

Het mag niet van mijn partner

Dit is misschien wel de lastigste categorie: de mensen die aller-

lei beslissingen uitstellen door wat hun partner, beste vrien-

den of kinderen ervan vinden. Het is natuurlijk prijzenswaar-

dig dat je rekening houdt met de mensen van wie je zielsveel 

houdt. Je loopt echter het risico dat iedereen zijn of haar zin 

krijgt, behalve… je raadt het al, jijzelf. Zo kom je zelf niet toe 

aan sporten terwijl je wellicht elke week je kinderen naar hun 

sportclubs brengt, maar zelf ook zo geniet van bewegen en dit 

ook essentieel vindt voor je eigen gezondheid. Ook schuif je 

het bezoeken van landen die je graag wilt zien steeds voor je 

uit terwijl je elke zomer naar een megacamping gaat omdat je 

kinderen het daar zo naar hun zin hebben. Drie weken balen 

omdat je tijdens je vakantie veel liever van rust geniet. Het 

ergst is dat je er nog minimaal achttien uur voor heen en terug 

moet rijden ook. ‘Als de kinderen het maar naar hun zin heb-

ben, dat is toch het mooiste wat er is,’ verzucht je vervolgens 

als een collega vraagt hoe je vakantie is geweest. Leren schil-

deren staat ook al zes jaar boven aan je bucketlist. Evenals die 

rode sportauto waar je als kind al van droomde. Ach ja, je moet 

ook niet klagen. Als de kinderen de deur uit zijn dan komt die 

‘ik-tijd’ tenslotte wel weer. Misschien wel, maar misschien ook 

niet. Wie weet heb je dan weer een nieuwe smoes verzonnen 
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Ik spreek veel mensen die graag parttime willen werken, maar 

denken dat ze zich dat niet kunnen veroorloven. Natuurlijk kan 

ik me voorstellen dat je niet zonder slag of stoot parttime kunt 

gaan werken. Het is echter onzin om te stellen dat dat komt 

doordat je portemonnee dat niet toestaat. Uiteindelijk is het 

altijd je eigen voorstellingsvermogen dat je beperkt. Boor je 

creatieve vermogen aan! Je kunt ook goedkoper gaan wonen, 

de tweede auto verkopen, voortaan alleen nog op zomerva-

kantie gaan en besparen op talloze dagelijkse uitgaven. Niet 

alleen het feit dat we onze creatieve vermogens niet aanbo-

ren staat ons ultieme geluk regelmatig in de weg. Een andere 

belangrijke oorzaak is dat we zoveel begeren. We denken dat 

we erbij moeten blijven horen, mee moeten doen.

Het mag niet mijzelf

We zijn nu aanbeland bij de koning van alle smoezen: het mag 

niet van mijzelf. De voorgaande vier smoezen komen nu in 

feite samen. Ik heb je de eerste vier voorgeschoteld omdat je 

ze waarschijnlijk wel herkent. Ik hoop dat er vanaf nu een bel-

letje bij je gaat rinkelen als je een smoes gebruikt waarmee 

je de oorzaak van je moeten buiten jezelf legt. Luister goed 

naar jezelf en je zult al snel merken dat hij in allerlei gedaantes 

opduikt: ‘Nee, dat is niks voor mij.’ ‘Dat past niet bij mij.’ ‘Ik zou 

wel gek zijn als ik…’ ‘Dat gaat me echt niet lukken.’ Herken de 

smoes en trap er niet in. Je ouders, partner, kinderen, bazen 

en portemonnee zijn uiteindelijk niet degenen die de deur 

naar keuzevrijheid barricaderen, dat doe je zelf. Zolang je vast 

blijft houden aan allerlei belemmerende overtuigingen, zit de 

niet van de bank en daar hebben we geen budget voor – het 

klinkt allemaal zo overtuigend, vooral omdat deze smoezen 

helemaal ingeburgerd zijn als acceptabel excuus om iets niet 

te doen. We hebben helaas niet meer door dat het slechts illu-

sies zijn, producten van je eigen trippende ego. Eerlijk gezegd 

heb ik nog nooit meegemaakt dat iemand zijn dromen niet kon 

verwezenlijken omdat zijn financiële situatie dit niet toeliet.

Natuurlijk krijg je geen hypotheek van de bank voor die 

droomboerderij als je salaris te laag is om de maandlasten te 

dragen. Wanhoop dan niet meteen. Stop niet met dromen! 

Ga bijvoorbeeld na waarom je die boerderij wilt kopen. Stel 

dat het je gaat om ruimte om je heen, waar je kinderen naar 

hartenlust kunnen spelen, of om het leven in de natuur. Als 

je weet waar het om gaat, dan kun je allerlei mogelijkheden 

verzinnen om aan deze verlangens gehoor te geven. Wie weet 

wil een ander gezin die boerderij wel samen met je kopen. 

Je er ook een zorgboerderij van maken waarvoor je subsidies 

aan kunt vragen. Of die boerderij is helemaal niet nodig want 

een chaletje zou je honger naar ruimte en natuur ook al kun-

nen stillen. Goh, nu we het er zo over hebben, herinner je je 

opeens dat Hans en Elly onlangs vertelden dat ze het zo jam-

mer vinden dat hun stacaravan zo vaak leeg staat omdat ze 

amper tijd hebben om er zelf naartoe te gaan. Zie je dat er 

altijd mogelijkheden zijn? Alles wat je hoeft te doen is je niet 

te focussen op het doel (een dure boerderij) maar op het rea-

liseren van je diepere verlangen (ruimte en rust). Dat is even 

schakelen, maar ik beloof je dat dit uiteindelijk een goede 

gewoonte kan worden.
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Hoe we onszelf voor de gek houden

De Nederlandse zakenman Victor Muller wordt regelmatig 

gezien als toonbeeld van optimisme. Hoe slecht het in finan-

cieel opzicht ook gaat met zijn ondernemingen, zoals het 

Zweedse Saab en het Nederlandse merk Spyker, hij ziet altijd 

een zonnestraal die hem motiveert om door te zetten. Hij is 

optimistisch over zowel de zakelijke toekomst van zijn onder-

nemingen als zijn eigen rol. Hij kon er in zijn optiek dan ook 

niets aan doen dat de overname van Saab niet was geslaagd. 

Dit was onder andere de schuld van General Motors, de 

Zweedse overheid en tal van andere personen en organisa-

ties. Na het Saabavontuur richtte Muller zich met zijn bekende 

enthousiasme op het reanimeren van zijn immer noodlijdende 

automerk Spyker. Zelfs een (dreigend) faillissement weerhield 

hem er niet van om te blijven geloven in de toekomst van dit 

merk en in zichzelf.

Muller speelt met zijn ondernemingen het spel op een publiek 

podium. Hierdoor valt zijn gedrag meer op dan dat van de 

‘gemiddelde’ Nederlander. Maar de basisingrediënten van 

het spel dat hij speelt, zijn precies dezelfde als die wij in onze 

woonkamer of op kantoor gebruiken. We houden onszelf en 

anderen meer dan eens voor de gek door een draai te geven 

aan het rad van de werkelijkheid. We blijven net zo lang slin-

geren totdat we uitkomen bij de versie van het verhaal dat ons 

het best uitkomt. We kunnen gewoon niet zonder dit mecha-

nisme als we onze eigen smoezen willen blijven geloven. Want 

als we zelf onze smoezen niet meer geloven, tja, dan houden 

deur op slot en zijn de ramen geblindeerd waardoor het lijkt of 

er geen andere opties beschikbaar zijn. Je zit dan lijdzaam te 

wachten tot iemand anders je uit deze misère komt bevrijden. 

Trap niet in deze illusie van je trippende ego! Alles kan en alles 

mag zolang je het jezelf maar toe durft te staan.

In zijn gedicht Het huwelijk beschrijft de Vlaamse romanschrij-

ver en dichter Willem Elsschot hoe een man worstelt met zijn 

afnemende liefde voor zijn vrouw. Hij bedenkt hoe hij zich 

kan ontworstelen aan zijn relatie met haar. Hij zou bijvoor-

beeld kunnen vluchten. Zelfs gaat er even door hem heen 

dat hij haar ook zou kunnen doden. Uiteindelijk doet hij niets, 

waarna Elsschot de beroemde woorden dicht: ‘Want tussen 

droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwa-

ren.’ Als wij niet kiezen voor wat we willen, focussen we ons, 

net als de man in het gedicht van Elsschot, voornamelijk op de 

praktische bezwaren die ons in de weg zitten. Let op! Ik houd 

uiteraard geen pleidooi voor het doden van je partner als je 

relatie even niet lekker loopt. Wat ik probeer aan te geven is 

dat je altijd meer opties hebt dan je denkt. Ontdek wat je kunt 

leren van je praktische bezwaren over wat allemaal belangrijk 

voor je is. Dit is een heel andere aanpak dan deze praktische 

bewaren als smoes gebruiken om zo vooral niet in beweging 

te hoeven komen. Ik verzeker je, je krijgt er niet alleen veel 

meer zelfkennis door. Je ervaart ook hoeveel creativiteit je 

daadwerkelijk in je hebt als het gaat om het creëren van je 

eigen willenpad.
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lang komt de temperatuur niet boven de zestien graden uit, 

en op de derde dag van jullie vakantie gaat de auto stuk, waar-

door je dagenlang vastzit in een afgelegen natuurgebied waar 

je kinderen zich te pletter vervelen. Wiens schuld is het dan 

dat het voor jou een rotvakantie is geworden? Uiteraard: van je 

partner, je jengelende kinderen en het weer! Deze redenering 

lijkt volkomen logisch en heel normaal. Het is echter volstrekte 

onzin. Jullie hebben uiteindelijk samen besloten om naar 

Zweden te gaan. Wijs niet met je vingertje, maar ga na vanuit 

welke waarden je hebt besloten om in te stemmen met het 

plan. Mogelijk heb je vanwege de harmonie ‘ja’ gezegd. Valt er 

dan onverwacht meer regen dan je wilt of gaat de auto stuk, ga 

dan niet klagen. Onderzoek liever hoe je op dat moment als-

nog de waarden kunt realiseren die belangrijk voor je zijn. Rijd 

bijvoorbeeld van Zweden naar Frankrijk zodra de auto weer 

is gerepareerd om daar alsnog anderhalve week van de zon 

te genieten. Natuurlijk is dit een eind rijden en kost het kapi-

talen aan benzine, maar het is een optie, dus het verkennen 

waard. Als je je realiseert dat je altijd opties hebt, zul je ervaren 

hoe zinloos het is om anderen te beschuldigen. Waarom zou 

je anderen de schuld geven als je er zelf voor kiest om geen 

gebruik te maken van de alternatieven die voorhanden zijn? Je 

doet er jezelf en je omgeving nodeloos geweld mee aan.

Stelletje meelopers

Het mag niet van mijn ouders, het mag niet van mijn baas, 

het mag niet van mijn partner: in alle gevallen conformeer 

je je aan de wensen van anderen in plaats van te kiezen voor 

we alleen nog maar de werkelijkheid over – een werkelijkheid 

waar we soms bang voor zijn. Deze werkelijkheid is dat we 

zelf verantwoordelijk zijn voor de daden die het realiseren van 

onze dromen in de weg staan.

Het overlevingsmechanisme van Victor Muller staat onder psy-

chologen bekend als de self-serving bias. Als iets niet gaat zoals 

je het voor ogen had, dan ligt dit niet aan ons eigen gedrag of 

karakter, maar aan iets of iemand anders. Als het overigens wel 

lukt, dan is dit uiteraard volledig aan jouw eigen genialiteit te 

wijten.

Stel, je wilt heel graag op vakantie naar Griekenland. Je droomt 

over het mooie weer, het heerlijke eten en de gastvrije Grie-

ken. Helaas wordt het dit jaar Zweden. Je partner heeft je 

ervan weten te overtuigen dat de natuur daar veel mooier is. 

Bovendien kunnen jullie er met de auto naartoe. Dit scheelt 

financieel een bom duiten met drie van die koters. Stel je nu 

voor dat deze vakantie een ramp voor je wordt. Drie weken 

DAT KRIJG JE ER NU VAN!

Om helderheid te krijgen over de spoken die in je bovenkamer 

schuilen, kan het helpen om ze de hand te schudden. Ik doe dit 

zelf regelmatig door in kaart te brengen wat er gebeurt als ik doe 

wat moet, en wat ik daarvoor laat schieten. Vervolgens schrijf ik 

op wat er door mijn hoofd spookt als ik doe wat ik wil en wat me 

dat mogelijk aan problemen op gaat leveren.
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sen liedjes downloaden. Een deel van de mensen had niet 

meer informatie dan een omschrijving van het soort liedje en 

zij kozen daarom gewoon wat aantrekkelijk leek. Dit leverde 

een groot aantal liedjes op die gemiddeld vaak werden beluis-

terd. Een ander deel kon zien welke liedjes door de overige 

deelnemers waren gedownload. Je raadt het vast al: dit leverde 

maar een beperkt aantal populaire liedjes op. Sterker nog, de 

top tien van deze groep werd in hoge mate bepaald door wat 

de eerste gebruikers hadden gedownload.

De term groupthink werd begin jaren zeventig bedacht door 

psycholoog Irving Janis. Hij bestudeerde soldaten die in korte 

tijd hun eigen primaire verlangens aan de kant zetten en de 

voorkeur gaven aan de normen binnen de groep. Soldaten die 

kritiek hadden op beslissingen van de groep, werden onder 

druk gezet om hun mening bij te stellen. Kritiek van buiten 

was al helemaal onacceptabel. Janis heeft haarfijn beschreven 

hoe groepsdenken zomaar tot een derde wereldoorlog had 

kunnen leiden tijdens de zogenaamde Invasie in de Varkens-

baai.

Hoge militairen en politici bereidden begin jaren zestig een 

aanval voor op het communistische Cuba. Deze geheime aan-

val was slecht voorbereid. Zo zouden niet meer dan duizend 

slecht getrainde Cubaanse ballingen het opnemen tegen 

tweehonderdduizend professionele Cubaanse militairen. Janis 

beschrijft hoe iedereen overtuigd was van het succes. Kritiek 

op deze strategie was dan ook onacceptabel. De net aangetre-

den president John F. Kennedy durfde daarom geen nee tegen 

deze plannen te zeggen, de aanval ging door. Het werd een 

de waarden die jij belangrijk vindt. Alsof jouw verlangens er 

niet toe doen! Kom op zeg, waarom mag je wel je oren naar 

anderen laten hangen en mogen anderen jouw verlangens 

niet horen? Op deze manier blijft het (her)besmettingsgevaar 

met het moetenvirus enorm. Deze besmetting is namelijk niet 

eenmalig en vindt niet alleen plaats via voor jou belangrijke 

personen in je directe omgeving. In elk contact met mensen 

uit groepen waartoe je wilt behoren, loop je het gevaar een 

infectie aan je wilspieren op te lopen. Je hebt een behoorlijke 

olifantshuid nodig om te voorkomen dat deze wilspieren door 

een dergelijke infectie lam komen te liggen. Groepsdenken en 

het ervaren van groepsdruk zijn als oorzaken van de besmet-

ting hardnekkige fenomenen. Herinner je je het voorbeeld in 

de lift nog? Als het merendeel van de groep het wil, ach, dan 

pas jij je gewoon aan. Dus wuif je tijdens de vergadering je ver-

langen naar voortgang weg en ga je nog twee uur gefrustreerd 

luisteren naar details die je totaal niet interesseren. Echt balen, 

want in die twee uur had je ook die drie klanten kunnen bellen 

met wie je altijd zo’n leuk en inspirerend contact hebt. Maar 

ja, wie ben jij om als enige van het team iets anders te willen?

Je kunt je zelfvertrouwen niet vergroten als je je keuzes blijft 

baseren op wat anderen normaal vinden. Je ondermijnt je zelf-

vertrouwen doordat je zo steeds verder af komt te staan van de 

waarden die je eigenlijk belangrijk vindt.

Socioloog Matt Salganik vroeg zich af in welke mate mensen 

zich laten beïnvloeden door anderen bij het maken van hun 

keuzes. Hij ontwikkelde een digitale muziekmarkt en liet men-
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Vijf dagen na de start van het onderzoek bezocht de jonge 

assistent-hoogleraar Christina Maslach de gevangenis om 

kennis te maken met de deelnemers en om de voortgang te 

bespreken met Zimbardo. Ze was geschokt door wat ze daar 

aantrof! Met name het gedrag van een bevriende student had 

ze totaal niet verwacht. Ze kende hem als een aardige vent. Ze 

wist dan ook niet wat ze zag toen hij als gevangenisbewaar-

der tekeerging tegen de gevangen. Hij liep anders, hij sprak 

plotseling met een accent en vernederde de gevangenen voor 

wie hij verantwoordelijk was. Tot verbazing van Zimbardo 

werd Maslach heel emotioneel na het bezoek. Ze huilde en 

schreeuwde tegen Zimbardo om hem ervan te overtuigen dat 

hij het onderzoek direct stop moest zetten. Pas toen besefte 

Zimbardo naar eigen zeggen dat hij het experiment uit de 

hand had laten lopen. Met andere woorden: operatie geslaagd, 

patiënt overleden.

Oordeel zelf: er is op YouTube filmmateriaal van dit experiment 

te vinden dat je vrij kunt bekijken. De verhalen van de betrok-

kenen zijn schokkend. Als je ze hoort, lijkt het wellicht moei-

lijk om dergelijk groepsgedrag van de deelnemers te vertalen 

naar onze dagelijkse praktijk. Waren de ingrediënten tijdens de 

Tweede Wereldoorlog niet precies hetzelfde? Kijk vandaag de 

dag eens om je heen wat er nog steeds aan gruwelijke dingen 

gebeurt onder groepsdruk . Pesten is daar een voorbeeld van. 

Ook herinner ik me de genocide in Rwanda in 1994: in slechts 

honderd dagen werden naar schatting vijfhonderdduizend tot 

een miljoen Hutu’s en met name Tutsi’s vermoord, niet zelden 

door hun buren, collega’s en zelfs familieleden.

groot fiasco. Halverwege besloot Kennedy de aanval alsnog te 

stoppen.

Zo’n politiek drama lijkt wellicht ver van je eigen bed af te 

staan. Hoe stom kun je zijn, denk je misschien – dat zou jou 

nooit overkomen. Misschien kan ik helpen deze overtuiging 

wat te nuanceren door je te vertellen over het beruchte Stan-

ford Prison Experiment, een initiatief van psycholoog Phil-

lip Zimbardo van Stanford University. Nieuwsgierig gewor-

den door wat collega’s als Janis over groepsdenken hadden 

geschreven, had hij een heel eenvoudig experiment bedacht. 

Via een advertentie in de krant huurde hij zeventig jonge man-

nen in. De enthousiastelingen die reageerden, waren vooral 

studenten die blij waren vijftien dollar per dag te kunnen ver-

dienen door zich twee weken voor te doen als gevangene of 

gevangenisbewaarder ten behoeve van een onderzoek. Wauw, 

en nog in een echte gevangenis ook!

Binnen twee dagen waren zowel de gevangenen als de gevan-

genisbewaarders onderling een hechte groep geworden. Tus-

sen de beide groepen begonnen echter al vlug spanningen 

te ontstaan. Zo kwamen de gevangenen in opstand. Deze 

opstand werd met harde hand neergeslagen door de bewaar-

ders. Ondanks het feit dat hen verteld was dat ze geen fysieke 

straffen mochten toedienen, deden ze dit toch. De bewaarders 

bleken zelfs uitermate creatief in het bedenken van allerlei 

sadistische straffen. Zo lieten ze gevangenen ’s  nachts, bui-

ten het zicht van de camera’s, toiletten met hun blote handen 

schoonmaken.
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van: ‘Ach, dat doen wij altijd zo,’ dan weet je dat iemand zich 

identificeert met een bepaalde groep. Uiteraard prima en 

relatief onschuldig als het gaat om het toepassen van de bui-

tenspelregel door een voetbalelftal. Maar niet prima als het 

gaat om het discrimineren van kinderen die anders zijn op het 

schoolplein.

Groepen hebben een fantastische functie. Je kunt samen veel 

lol hebben als je bijvoorbeeld binnen je sportclub dezelfde 

passie deelt. Daarnaast kunt je als groep meestal veel meer 

voor elkaar krijgen dan als individu. Het succes van een groep 

is echter helaas vaak omgekeerd evenredig met de vrijheid 

van het individu. Op het moment dat je deel uitmaakt van een 

groep, lijkt er opeens van alles niet meer te mogen. Neem de 

docent geschiedenis die toestemming ‘moet’ vragen aan de 

directeur van zijn school om een nieuwe printer van honderd 

euro te bestellen. Diezelfde docent neemt in zijn vrije tijd als 

voorzitter van de zwemvereniging, samen met zijn medebe-

stuursleden, beslissingen over uitgaven van tienduizenden 

euro’s.

Geïnspireerd door de financiële crisis fileerde journalist en 

antropoloog Joris Luyendijk voor een Britse krant de cultuur 

van de financiële wereld in Londen. Zijn columns over dit 

onderwerp werden gebundeld in het boek Dit kan niet waar 

zijn. Twee jaar lang verdiepte Luyendijk zich in de financiële 

wereld zoals een wetenschapper zich verdiept in de cultuur 

van een Amazonestam. Even verbaasd als verbijsterd beschrijft 

Luyendijk hoe snel intelligente en sociale mensen bij banken 

Je hoeft niet in de gevangenis te zitten of in oorlog te zijn om 

de kracht van groepsdruk te zien of te ervaren. Kijk maar eens 

naar de Tweede Kamerfracties waarvan leden regelmatig geen 

verkiesbare plaats meer krijgen omdat ze zich onvoldoende 

aan de partijstandpunten hebben gehouden, naar de hockey-

club waar kritiek op het plan om uit te breiden wordt wegge-

hoond of naar de verjaardagsfeestjes waar familie, buren en 

vrienden keurig gescheiden zitten.

Als je lid bent van een groep, word je geacht je aan de normen 

van deze groep te houden. De meeste mensen die ik ken, doen 

dat zonder te mokken. Want tja, je kunt wel ingaan tegen de 

mening van de groep, maar dan loop je het risico uit de groep 

gezet te worden. Alsof je dáárop zit te wachten. Even slikken 

en zwijgen dan maar weer.

Je kunt groepsdenken overigens heel gemakkelijk herkennen. 

Je hoeft je oren alleen maar open te zetten voor het gebruik 

van de woorden wij en zij. Zodra iemand iets zegt in de trant 

HET GROTE GEVAAR VAN GEHOORZAAMHEID

Heb je wel eens gehoord van Oskar Gröning? Hij wordt ook wel 

de boekhouder van Auschwitz genoemd. Op 1 juli 2015 gaf hij 

voor de rechtbank toe dat hij medeplichtig was aan de Holo-

caust. Hij stond terecht voor de hulp bij de moord op drie-

honderdduizend mensen! Gröning gaf de volgende verklaring 

voor zijn daden: ‘Ik heb tijdens mijn opvoeding geleerd dat je 

gehoorzaam moet zijn, daarom heb ik mij niet verzet tegen het 

moorden. Naar de huidige maatstaven is dat niet te bevatten.’
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In 1963 vroeg de jonge psycholoog aan willekeurige mensen 

om deel te nemen aan een zogenaamd geheugenexperiment. 

Het experiment werd geleid door een nette man in een witte 

jas. De deelnemers moesten van deze man stroomstoten toe-

dienen aan iemand als deze een verkeerd antwoord gaf op 

een vraag. Zij konden deze persoon niet zien omdat deze in 

een afgesloten kamer zat. Na elke fout moest de deelnemer 

GROUPIE

Ik onderscheid drie categorieën als het gaat om lid zijn van een 

groep. Je kunt lid zijn, gewaardeerd lid en gerespecteerd lid. Als 

gewoon lid heb je toestemming gekregen (je ‘mag’) om deel uit 

te maken van een bepaalde groep. Men heeft je toegelaten als 

een van hen.

Als gewaardeerd lid heb je binnen deze groep het stempel oké 

gekregen. Je bent een trede opgeklommen, zo lijkt het. Je doet 

duidelijk je best om binnen het plaatje van de groep te passen 

waardoor men je een toffe peer vindt. Je conformeert (je ‘moet’) 

je aan de normen binnen de groep en zet hiervoor zelfs regelma-

tig je eigenwaarde opzij.

Zelf zie ik liever groepen die bestaan uit gerespecteerde leden, 

de derde categorie. Binnen groepen met gerespecteerde leden 

zijn de waarden van alle leden gelijkwaardig. In een dergelijke 

groep moet niemand iets van elkaar. De leden van de groep 

erkennen elkaar op basis van gelijkwaardigheid. Hoeveel van 

dergelijke groepen ken jij? Is je familie zo georganiseerd? Je 

sportvereniging? De Vereniging van Eigenaren?

veranderen in robots die precies doen wat er van hen wordt 

verwacht. Ze werken zonder te klagen tachtig uur per week, 

verwaarlozen hun gezin, familie en vrienden en bedenken 

intussen financiële producten waarvan ze weten dat deze pijn-

lijke financiële en sociale gevolgen kunnen hebben voor klan-

ten en gewone burgers. Ze weten dat ze verkeerd bezig zijn. 

Toch gaan ze niet in tegen de geschreven en ongeschreven 

regels. Want het werk betaalt extreem goed en bovendien: als 

je in The City een baan hebt, dan hoor je erbij. Levensgevaar-

lijk, waarschuwt Luyendijk, die het groepsdenken (lees: het 

gebrek aan zelfreflectie) in de financiële wereld omschrijft als 

het recept voor een nieuwe financiële crisis.

Als de baas het zegt

Tot overmaat van ramp hebben we niet alleen de neiging om 

onze individuele wensen ondergeschikt te maken aan de wen-

sen van de groep, we zijn ook nog eens heel gevoelig voor 

wat de ‘autoriteit’ in ons midden ergens van vindt. De dokter 

in zijn witte jas en de manager in zijn pak zorgen letterlijk en 

figuurlijk voor een soort verstandsverbijstering bij velen aantal 

van ons die zichzelf zien als ‘gewone’ mensen. Ik hoor elke dag 

mensen dingen zeggen als: ‘Ach, wie ben ik om hier iets van te 

zeggen als de directie dit zo heeft besloten.’

Mensen accepteren macht van andere mensen zoals de chim-

pansee bibbert voor de heerschappij van het alfamannetje. 

Philip Zimbardo, die de wereld zou schokken met zijn gevan-

genisexperiment, had als student een klasgenoot die een nog 

veel dramatischer experiment uit zou voeren: Stanley Milgram. 
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Gelukkig is er ook een keerzijde: er zijn ook mensen die zich 

verzetten tegen groepsdruk en de macht van autoriteiten. 

Denk bijvoorbeeld aan Rosa Parks. Zij was de vrouw die in 1955 

besloot om niet voor een blanke op te staan in de bus. De bus-

chauffeur waarschuwde haar nog. Parks besloot echter dat het 

genoeg was geweest. Deze keer zou ze zich niet houden aan 

de discriminerende rassenwetten in de Verenigde Staten. De 

buschauffeur seinde de politie in en bij de volgende bushalte 

werd Parks door twee agenten opgepakt en gevangengezet. 

Het was geen vooropgezet plan, zou Parks later vertellen. Het 

idee om zich te verzetten kwam gewoon op dat moment in 

haar op. Ze was het helemaal beu: ‘Toen de buschauffeur zei 

dat hij me zou laten arresteren, wist ik dat ik gevangen zou 

worden genomen. En dat voelde niet goed, maar ik had het 

ervoor over omdat zwarte mensen inmiddels genoeg hadden 

doorstaan.’

Doordat Parks haar eigenwaarde niet langer liet onderdrukken 

door een groep, heeft ze als individu iets waardevols betekend 

voor een hele groep. Maar ze had vooraf nooit kunnen beden-

ken hóé waardevol de gevolgen van haar actie zouden zijn. 

Ze kreeg een boete van tien dollar, die ze weigerde te beta-

len. Daarop werd ze gearresteerd en een paar maanden later 

berecht voor verstoring van de openbare orde. De voorstan-

ders van rassendiscriminatie hadden echter pech. Dominee en 

vrijheidsstrijder Martin Luther King kreeg namelijk lucht van de 

zaak. Hij begon een geweldloze boycot van de busmaatschap-

pij. Dit was een regelrechte aderlating omdat de busmaat-

schappij voor haar inkomsten erg afhankelijk was van ‘zwarte’ 

het voltage verhogen. Ruim 65 procent van alle deelnemers 

gaf uiteindelijk een dodelijke stroomstoot van 450 volt. Geen 

enkele deelnemer hield op vóór de 300 volt. De wereld rea-

geerde ontzet. Veel mensen wilden de uitkomsten niet gelo-

ven. Meerdere wetenschappers herhaalden het onderzoek om 

vervolgens te concluderen dat Milgram toch echt gelijk had. 

In 2010 werd op de Franse televisie de show Le Jeu de la Mort 

uitgezonden, waarin het experiment nog eens dunnetjes werd 

overgedaan. Ook hier bleek 82 procent van de deelnemers (64 

van de 80) bereid een medemens pijn te berokkenen doordat 

zij zich kennelijk niet tegen de situatie konden weren. Mogelijk 

waren ze geïmponeerd door zowel de presentator van het pro-

gramma als het publiek dat hen aanspoorde om ‘op de knop 

te drukken’.

Het gaat hier om een ‘dodelijke’ combinatie van ontzag voor 

autoriteit én meegaan onder invloed van groepsdruk. Weet 

dat we allemaal het risico lopen hiervoor te zwichten. Hoe 

vaak heb je zelf gezwegen omdat je dacht dat je je mond niet 

open mocht doen terwijl je het eigenlijk uit wilde schreeuwen?

Ik kan me persoonlijk niet voorstellen dat ik iemand zou doden 

omdat hij een verkeerd antwoord geeft op een vraag. Ander-

zijds ben ik eerlijk gezegd blij dat ik nooit aan zo’n experiment 

heb deelgenomen. Gezien de onderzoeksresultaten van de 

twee beroemdste sociaalpsychyologische experimenten uit de 

geschiedenis zijn wij mensen in elk geval bereid om heel ver te 

gaan in het omarmen van andermans ideeën en het wegcijfe-

ren van wat wij zelf als waardevol ervaren.
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Neurologen zouden zeggen dat je je prima kunt voorstellen 

hoe het is om daar te wonen dankzij je – ik heb het even voor 

je opgezocht – hippocampus en de anterieure cingulate cor-

tex. Ze hebben in zekere zin gelijk. Wij mensen kunnen ons van 

veel zaken een voorstelling maken. Sterker nog: naarmate we 

over meer informatie over de toekomst beschikken, kunnen 

we zelfs makkelijker beslissingen nemen. Toch ben ik ervan 

overtuigd dat ons voorstellingsvermogen in zekere zin wat 

beperkter is dan al die slimme neurologen zeggen.

Natuurlijk kun je beredeneren hoe het in Noorwegen zal zijn 

als je daar volgend jaar woont. Maar kun je écht voelen wat 

je straks gaat ervaren? Helaas lukt dat niet zo goed. Vergelijk 

het maar met het ervaren van fysieke pijn: op het moment dat 

je kiespijn hebt, is het een feitelijke ervaring. Een dag na het 

bezoek aan de tandarts kun je je amper meer voorstellen hoe 

het is om kiespijn te hebben. Je kunt je er rationeel nog wel 

een beeld bij vormen, maar je kunt niet meer exact dezelfde 

pijn voelen als de dag ervoor. Wat ik hiermee wil zeggen is 

het volgende: het is heel erg lastig om jezelf toe te staan iets 

nieuws, iets spannends, iets avontuurlijks te gaan doen. Je 

weet tenslotte nooit waar dit allemaal toe gaat leiden. Hier-

mee leren omgaan is voor mij de essentie van het leven.

Ja, maar nu weet ik tenminste wat ik heb

Volgens de Amerikaanse psycholoog Daniel Gilbert vinden we 

het erg moeilijk om ons voor te stellen wie we over tien jaar 

zullen zijn. Hij noemt dit de illusie van je toekomstige zelf. Gil-

bert: ‘We maken de fout om te denken dat we over tien jaar 

reizigers. Het bedrijf ging bijna failliet, waardoor op de valreep 

alsnog werd besloten de scheiding tussen blanken en zwar-

ten af te schaffen in de bus. Het Amerikaanse Hooggerechts-

hof stelde Rosa Parks uiteindelijk in het gelijk en verklaarde de 

scheiding tussen blanken en zwarten ongrondwettig.

Parks mocht niet blijven zitten in de bus. Ze had hier geen toe-

stemming voor. Niet van de groep en niet van de autoriteit. 

Toch bleef ze zitten omdat dit voor haar op dat moment de 

enige juiste keuze was. In het tijdschrift Management Team las 

ik een artikel met de treffende titel ‘Ik kan er (n)iets aan doen’. 

Iets en niets, het is maar één letter verschil. Je kunt aan onein-

dig veel dingen iets doen zolang je jezelf maar niet wijsmaakt 

dat je iets niet mag. Wanneer heb jij voor het laatst een dap-

pere keuze gemaakt waarmee je niet alleen jezelf maar zelfs 

een hele groep een dienst hebt bewezen door een belemme-

rende routine te helpen doorbreken?

Ik kan het me niet voorstellen

Stel je voor, je neemt een drastisch besluit: je gaat emigreren. 

Je laat alles en iedereen achter om te vertrekken naar Noorwe-

gen. Niet eens naar Oslo of Bergen. Nee, naar een klein vissers-

dorp op de Lofoten, de eilandengroep in het hoge noorden. Je 

hebt deze plek gekozen vanwege het prachtige natuurgebied 

met geweldige vergezichten over zee en de ruige natuur. Het 

is echter ook een geïsoleerde plek waar weinig mensen wonen 

en waar amper voorzieningen zijn. Uitgerekend daar ben jij 

van plan om over een jaar te gaan wonen.
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over verzinnen. De grote, niet te beantwoorden vraag is alleen 

of het ook daadwerkelijk zo zou gaan.

Stel, je ‘moet’ naar een expositie omdat een van je allerbeste 

vrienden hier zijn schilderijen tentoonstelt. Voor het eerst kan 

het grote publiek kennismaken met zijn artistieke talent. Zelfs 

jij hebt zijn laatste creaties nog niet gezien. Aan de ene kant 

vind je dat je het niet kunt maken om niet te gaan. Naar de 

expositie gaan lijkt daarom een veilige keuze. Je krijgt zo geen 

gedoe met je vriend en jullie relatie ontwikkelt zich verder 

zonder kans op kleerscheuren. Je hebt echter een probleem. 

Op diezelfde avond treedt je favoriete singer-songwriter op tij-

dens een concert in het Amsterdamse Paradiso. Hij treedt echt 

zelden op! Dit is waarschijnlijk je enige kans om hem ooit live 

te zien spelen. Wat moet je nu? Eh, ik bedoel, wat wil en doe 

je nu?

De expositie bezoeken biedt schijnveiligheid in de vorm van 

potentiële harmonie. Het is namelijk helemaal niet zeker dat 

jij en je vriend elkaars aanwezigheid die avond kunnen waar-

deren. Misschien is het zelfs zo druk dat je elkaar niet eens 

spreekt. Stel je eens voor dat dit het geval is. Hoe groot is dan 

je baalgevoel dat je het unieke optreden hiervoor hebt laten 

schieten? Een alternatief scenario zou daarom wel eens veel 

aantrekkelijker kunnen zijn. Bijvoorbeeld: je vertelt je vriend 

eerlijk dat je graag naar het concert wilt (is eerlijkheid ten-

slotte niet de basis voor een goede vriendschap?). Vervolgens 

vraag je of je vriend jou op een rustige dag een persoonlijke 

rondleiding wilt geven. Je bent tenslotte oprecht nieuwsgierig 

naar zijn werk en ervaart zijn toelichting als een waardevolle 

exact dezelfde persoon zijn als nu.’ Stom, waarschuwt Gilbert, 

want in werkelijkheid veranderen we aan de lopende band. Ik 

las eens de quote: ‘Mensen zijn werk in uitvoering die zelf den-

ken dat ze af zijn.’ Gelukkig zijn we nooit af. De enige constante 

in ons leven is beweging. De omgeving beweegt en wij bewe-

gen, zelfs zonder dat we het doorhebben. Waar het echter alle-

maal heen beweegt, daar kan niemand een zinnige uitspraak 

over doen.

Als we naar de film kijken die onze toekomst heet, hebben we 

niet alleen een beperkt beeld van de locatie waar de film zich 

afspeelt en de gebeurtenissen die plaats gaan vinden. We kun-

nen ons zelfs geen complete voorstelling bij de hoofdrolspeler 

(wij zelf!) maken. En wat doen we dan meestal om toch te kun-

nen dealen met alle onzekerheden die ons te wachten staan? 

We zeggen tegen onszelf: laat maar, nu weet ik tenminste wat 

ik heb. En zo blijf je dromen over je huisje op de Lofoten terwijl 

je Roelofarendsveen uiteindelijk nooit zult verlaten.

Als je dus kiest om te behouden wat je hebt, vraag je dan eens 

af of het honderd procent zeker is dat dát er in de toekomst 

nog steeds zal zijn.

De veiligheidsparadox

Ons beperkte voorstellingsvermogen leidt tot wat ik de vei-

ligheidsparadox noem. We kiezen er meestal voor om ons te 

houden aan de spelregels die anderen ons voorschrijven. Dat 

lijkt namelijk veilig. Ik zeg bewust lijkt, want het is een schijn-

veiligheid. Je weet namelijk nooit zeker wat er gaat gebeuren 

als je je eigen weg in zou slaan. Je kunt hier allerlei verhaaltjes 
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aangerichte schade door het misplaatste geloof in deze illu-

sie helaas niet meer goedmaken. Daar is inmiddels meer voor 

nodig.

Eerlijk is eerlijk: als je een keuze te maken hebt, sta je altijd 

voor een dilemma omdat je de toekomst nu eenmaal niet kunt 

voorspellen. Een eenvoudig gedachte-experiment in de vorm 

van het zogenaamde prisoner’s dilemma laat zien hoe complex 

dat kan zijn.

Stel, in een creatieve bui beroof je samen met een collega De 

Nederlandsche Bank in Amsterdam. Je graaft een tunnel en je 

dringt samen door tot in de kelders waar de bank der banken 

zijn goud bewaart. Alles verloopt voorspoedig en een paar uur 

later heb je twee koffers vol goud mee naar buiten gesmok-

keld. Een makkie, tenminste, zo leek het. Helaas worden jij en 

je partner in crime een dag later opgepakt. Een bewakingsca-

mera heeft jullie gefilmd in een nabijgelegen straat en jullie 

worden daarom nu als de hoofdverdachten van de diefstal 

aangemerkt. Het zit je gelukkig mee. De agent die je arresteert, 

toont zich welwillend en doet je een aanlokkelijk voorstel. ‘Ik 

laat je gaan als jij me vertelt dat jullie het hebben gedaan. 

Maar als je collega jou eerder verlinkt, dan ben jij de pineut! 

Dan gaat hij naar huis en zit jij de komende twintig jaar achter 

de tralies.’ Het is een duivels dilemma want je kunt geen goede 

keuze maken om de eenvoudige reden dat je onvoldoende 

informatie hebt.

In het dagelijks leven is het niet anders. Je hebt steeds de 

keuze tussen minimaal twee toekomsten waarvan je er geen 

aanvulling. Grote kans dat je vriend je groot gelijk geeft, je veel 

plezier wenst en jullie een week later een fantastische vriend-

schappelijke middag hebben.

Als je zelf ooit voor een dergelijk dilemma komt te staan, stel 

jezelf dan eens een vraag die je je waarschijnlijk nog nooit eer-

der hebt gesteld: wat is mijn ‘ja’ waard is als mijn ‘nee’ er niet 

mag zijn? Denk vervolgens nog eens terug aan het verhaal van 

Rosa Parks om er kracht uit te putten.

De veiligheidsparadox lijkt onschuldig, maar helaas, schijn 

bedriegt. Het is waarschijnlijk de reden dat je nog steeds niets 

durft te zeggen tegen die collega op wie je al meer dan een jaar 

smoorverliefd bent. Je zegt niets omdat je nu in elk geval nog 

een prettige werkrelatie hebt. Maar wat als hij of zij op zekere 

dag plotseling ontslag neemt? Dan sta je daar met lege han-

den. Geen collega, geen spannende avontuurtjes en al zeker 

niet die geweldige partner over wie je al zo vaak hebt gefan-

taseerd. De veiligheidsparadox is onder andere ook de reden 

dat bedrijven langer doorgaan met een product of dienst dan 

bedrijfseconomisch verantwoord is. Ze wachten nog maar 

even met het introduceren van een nieuw en beter product 

want het huidige product verkoopt tenslotte nog prima. Van 

het nieuwe product is het nog maar afwachten of het even suc-

cesvol zal zijn. Totaal onverwacht komt vervolgens de grootste 

concurrent met een nieuw product op de markt, waardoor het 

eigen marktaandeel in een paar maanden enorm keldert. Waar 

is die zekerheid nu? Hoezo was ‘blijven doen wat je deed’ een 

veilige keuze? Nu nog met het nieuwe product komen kan de 
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hoofkantoor van de SNS, ook een serieuze speler in de bank-

wereld. Ik ging er helemaal van uit dat een pak met stropdas 

de norm was en dat ik daarmee zou voldoen aan het verwach-

tingspatroon van mijn gesprekspartners. Het was tenslotte ook 

altijd mijn norm geweest als ik sollicitanten kreeg in de tijd dat 

ik nog bij de bank werkte. Uiteindelijk heb ik de opdracht niet 

gekregen. Waarom niet? Men had verwacht dat ik zelf lekker 

fris en fruitig en zeer vernieuwend in mijn aanpak was. Toen ze 

me in mijn pak binnen zagen komen, was de teleurstelling zo 

groot dat ze haast niets meer van mijn enthousiaste verhalen 

meekregen. Ze baalden enorm dat er weer zo’n typische bank-

man voor hen stond. Hoezo vernieuwend? Ik kan je verzekeren 

dat ik niet vaak zo gefrustreerd ben geweest over het feit dat ik 

niet beter naar mijn eigen gevoel heb geluisterd.

Zoals je aan het voorgaande, persoonlijke voorbeeld ziet, kun 

je je dus lelijk vergissen in de normen waaraan je denkt je te 

moeten houden. Als ik een interactieve presentatie verzorg, 

vraag ik wel eens aan de aanwezigen waarom ze zich heb-

ben gekleed zoals op dat moment het geval is. Een vrouw 

in een mantelpakje gaf onlangs als antwoord: ‘Nou, ik dacht 

dat tijdens deze bijeenkomst wel van mij verwacht zou wor-

den dat ik er tiptop uit zou zien.’ Een andere vrouw, gekleed 

in een spijkerbroek met kabeltrui, was ervan uitgegaan dat 

juist informele kleding gepast zou zijn. De bijeenkomst was 

tenslotte bedoeld om elkaar beter te leren kennen. Geen van 

beide vrouwen had gelijk. Ik had namelijk persoonlijk geen 

enkele voorkeur. Een pak was wat mij betreft prima geweest 

van beide met zekerheid kunt voorspellen. Waarom kiezen we 

dan toch zo dikwijls voor de meest ‘vertrouwde’ optie, zoals 

de favoriete optie van de groep of de optie die ons door een 

of andere autoriteit wordt aangereikt? Of blijf je toch liever bij 

die optie waarmee je de meeste ervaring hebt? We noemen 

deze optie wel de ‘oude vertrouwde’. Ik zou die oude echter 

niet zomaar vertrouwen als ik jou was. Hopelijk heb je inmid-

dels door waarom niet.

Mag niet bestaat niet

Wat jij vindt dat mag en niet mag is voor een groot deel 

bepaald door wat anderen daarvan vinden. Ik kan me voorstel-

len dat het dan even schrikken is als je hersenspinsels over wat 

anderen van je verwachten helemaal niet blijken te kloppen. 

Ik ben hier zelf in elk geval al meerdere keren behoorlijk door 

van het padje geraakt. Zo had ik jaren terug een afspraak op 

het hoofdkantoor van SNS Bank aan de Croeselaan in Utrecht. 

De afdeling HR was op zoek naar een vernieuwend opleidings-

aanbod en een voormalige studiegenoot van mij had in dat 

kader mijn naam genoemd. Uiteraard, al zeg ik het zelf. Nadat 

men onder andere onze site had bekeken, ontving ik een uit-

nodiging voor een persoonlijke kennismaking. In elke vezel 

van mijn lijf voelde ik dat ik geen zin had om strak in het pak 

op gesprek te gaan. Maar omdat ik tien jaar binnen het bank-

wezen heb gewerkt en regelmatig op het hoofdkantoor van 

de Rabobank aan dezelfde Croeselaan ben geweest, vertelde 

ik mezelf dat ik wel in pak moest gaan. Het was tenslotte het 
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is zó vorig jaar.’ Van de afnemende invloed van de Kerk tot de 

laatste haarmode: als je je niet heel goed op de hoogte stelt, 

kan het maar zo zijn dat je nu al achterloopt. Het is echt niet 

meer bij te benen.

Volgens de Zwitsers-Britse filosoof Alain de Botton is er nog 

een reden waarom we ons aan de lopende band vergissen in 

wat we ‘denken dat we weten wat andere mensen denken’. Zo 

denken we volgens De Botton bijvoorbeeld dat we allemaal 

even succesvol kunnen zijn. Klinkt deze illusie van gelijkheid 

bekend? Wij Nederlanders hebben soms de illusie dat we alle-

maal even goed zijn als de voetbalcoach, de minister-president 

en de directeur van ons bedrijf. Dat wij op dit moment nog net 

even niet zo succesvol zijn als zij, ach, dat is puur toeval. Deze 

illusie zou voornamelijk grappig zijn en tot hilarische situaties 

kunnen leiden als het niet zoveel frustratie op zou leveren. De 

illusie van gelijkheid zorgt er volgens De Botton namelijk voor 

dat we collectief gefrustreerd kunnen raken over onze eigen 

bescheiden positie. De Botton stelt eigenlijk: we focussen ons 

op het voldoen aan de normen van een ander. We zijn vervol-

gens in de veronderstelling dat we aan al deze normen kunnen 

voldoen, terwijl we dat helemaal niet kunnen! Het is gewoon 

niet mogelijk om met alle normatieve winden mee te waaien. 

En aangezien het de mensen die wél aan de normen kunnen 

voldoen niet interesseert of jij eraan kunt voldoen, zijn de nor-

men eigenlijk irrelevant.

‘Ik wil niet beweren dat we onze ideeën van succes moeten 

opgeven. Maar we moeten er zeker van zijn dat ze van ons-

zelf zijn. We moeten ons focussen op onze eigen ideeën. Het 

en vrijetijdskleding ook. Het was voor deze twee vrouwen, de 

rest van de aanwezigen en mijzelf weer een mooie les in de 

manier waarop onze verwachtingen een loopje met ons kun-

nen nemen.

Verwachtingen komen voort uit de normen die binnen een 

bepaalde context worden gehanteerd. Deze normen kun-

nen heel anders zijn dan degene die jij als normaal bent gaan 

beschouwen. Zie je overigens dat in het woord normaal de 

‘norm’ al zit? En wat overblijft is een ‘aal’, zo’n beest dat lijkt op 

een paling en overal tussendoor probeert te glibberen… Het 

verschil in normen ontdek je direct als je je van de ene groep 

in de andere begeeft. Je wordt al snel met je neus op de feiten 

gedrukt als je je niet bewust bent van de specifieke spelregels 

binnen een nieuwe groep en de verschillen met wat jij gewend 

bent. Welke verschillen denk je dat je allemaal tegenkomt 

wanneer je als vluchteling uit een Afrikaans woestijndorp in 

een buitenwijk van Rotterdam belandt? Of wanneer je als tie-

ner naar de universiteit gaat en ontdekt dat het er aanzienlijk 

minder schools aan toe gaat dan je op de middelbare school 

gewend was?

Normen verschillen niet alleen per context, ze veranderen ook 

in de loop van de tijd. Wie vijftig jaar geleden is geëmigreerd 

en nu terugkomt in Nederland, weet waarschijnlijk niet wat hij 

ziet en hoort. De ideeën en het gedrag van mensen zijn spec-

taculair gewijzigd. Je hoeft er overigens niet eens meer voor 

te emigreren. Onze normen (hoe ’t heurt) veranderen sneller 

dan je bij kunt houden. Niet voor niets hoor je regelmatig: ‘Dat 
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is al erg genoeg als je niet krijgt wat je wilt, maar het is nog 

veel erger als je een keuze maakt en er aan het eind van de 

rit achter komt dat het toch niet was wat je wilde,’ betoogt De 

Botton. Je kunt je waarschijnlijk voorstellen dat ik zijn betoog 

liever zonder al die moetens had geciteerd, maar ik wilde je dit 

citaat niet onthouden vanwege de inhoud en om je te laten 

zien hoezeer we moeten voor in de mond hebben liggen, zelfs 

als het gaat om het loslaten van normen.

Jouw normen zijn uitermate onbetrouwbare vrienden als het 

gaat om het leren kiezen voor wat je het liefst wilt. Als je de 

keuzes wilt maken die voor jou het meest waardevol zijn, dan 

heb je er echt helemaal niets aan. Ze vormen een hindernis in 

plaats van een springplank. Zoals je in dit deel hebt kunnen 

lezen zijn jouw normen afkomstig van anderen, veranderen ze 

in een razend tempo en als je pech hebt blijken ze niet eens 

echt te bestaan! Door je eraan te blijven conformeren kom je 

terecht in een spiraal van eindeloos toestemming vragen aan 

anderen voor wat je wilt. Dat is echter nergens voor nodig; 

afstemmen is echt voldoende.

Ik hoop dat je inmiddels zin hebt om moeten de groeten te 

doen. Genees jezelf van het moetenvirus door steeds vaker te 

kiezen voor wat je daadwerkelijk wilt. Je bent in dit genezings-

proces naast patiënt bovenal zelf de arts. Welk nieuw recept 

je jezelf het best voor kunt schrijven om te genezen van het 

dit virus? Hierover gaat het volgende deel, dat helemaal in het 

teken staat van het vinden van jouw pad naar willen.
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Inmiddels ben je volwassen, maar hoe sterk is je wilskracht nu? 

Sterk genoeg? Ik durf te wedden dat je wilspieren nog veel 

beter ontwikkeld kunnen worden. Sterker nog: de kans is groot 

dat ze alleen maar slapper zijn geworden sinds je kinderjaren. 

Waarschijnlijk heb jezelf jarenlang wijsgemaakt dat er van 

alles moest en dat er weinig mocht, vooral van jezelf. Zo ben je 

langzaam maar zeker een kloon geworden van de wensen van 

anderen, en ben je uit het oog verloren wat je zelf belangrijk 

vindt – zoals zingen.

Dit deel gaat over het ontdekken en herontdekken van wat 

je wilt, en het trainen van je wilspieren. Je hebt het in je, de 

kunst is om je wilskracht (terug) te vinden. En voordat je denkt 

dat dat ontzettend moeilijk is: het is soms makkelijker dan je 

denkt.

Een bijzondere les die ik heb geleerd is de volgende. Achter al 

je moeten zit iets wat je eigenlijk heel graag wilt. Stel, je vindt 

dat je vanavond moet overwerken. Enerzijds houd je jezelf 

met dat moeten voor de gek omdat je jezelf vertelt dat je geen 

andere keuze hebt. Anderzijds kan dit moeten bijvoorbeeld 

een spiegel zijn van je behoefte om anderen te helpen of je 

behoefte aan waardering. Met andere woorden: het gebruik 

van het woord moeten is een signaal van een willenbattle, je 

innerlijke waarden zijn met elkaar aan het vechten. 

Iemand beschreef de houding van mensen met slappe wil-

spieren eens treffend met de term ‘creatieve hulpeloosheid’: 

we blijven doen wat we denken te moeten doen, omdat we 

niet hebben geleerd om te creëren wat we willen. In dit deel 

wil ik je stimuleren om te gaan ontdekken wat je wilt zodat je 

Deel 3 | Willen

Iedere dag heb je opnieuw de keus:

Ren je door of gooi je rigoureus

Je bestaan overhoop

Weg de onzin, het gejaag en het gedoe

Uit: ‘Lef ’ van Karin Bloemen

Ik geloof stellig dat we met een enorme portie wilskracht zijn 

geboren. Als kind wist je feilloos wat je wilde en ongeremd als 

je was, deed je gewoon wat je wilde. Misschien klom je op de 

tafel om te zingen, omdat je dat nu eenmaal leuk vond. Tot je 

vader je boos van de tafel haalde met de mededeling dat het 

nu maar eens afgelopen moest zijn met dat kattengejank. Wel-

kom in de wereld van het moeten. Met je wilskracht was niets 

mis, maar je had als kind helaas onvoldoende kracht om je 

wensen te realiseren; je vaders wilskracht (en zijn spierkracht) 

was toch wat sterker.
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den overgeslagen,’ en ‘kinderen die willen krijgen voor hun 

billen,’ krijg je van volwassenen te horen. Met dergelijke 

waarschuwingen maken ze meestal onbewust duidelijk dat 

jouw behoeften als kind minder belangrijk zijn dan die van 

hen als volwassene. Jouw behoeften worden als onderge-

schikt en dus minderwaardig beschouwt. Kijk eens goed naar 

het woord minderwaardig. Het staat er echt, minder waard! 

Je bent nog maar een kind, wordt er door de volwassenen als 

GOEDE VOORNEMENS

Ben jij ook zo iemand die eind december allerlei goede voor-

nemens bedenkt? Je bent de enige niet. Maar liefst tachtig 

procent van alle Nederlanders neemt zich bij de overgang naar 

een nieuw jaar van alles voor. Uit onderzoek blijkt echter dat het 

slechts een op de vier plannenmakers lukt om deze voornemens 

ook daadwerkelijk om te zetten in ander gedrag.

De volgende top vijf met goede voornemens is de afgelopen 

jaren amper veranderd: 

1. Afvallen

2. Zich minder druk maken)

3. Meer sporten

4. Minder snoepen of snacken

5. Zuiniger met geld omgaan

Hoe ziet jouw top vijf er voor dit jaar uit? Op welke plaats komt 

ont-moeten bij jou te staan?

uiteindelijk vaker de vrijheid neemt om te creëren waar je het 

meest naar verlangt.

Ik had vroeger een schoolvriend, Andreas, die altijd zijn eigen 

gang ging. Als je met hem afsprak, kwam hij vaak uren later. 

Soms kwam hij helemaal niet opdagen. Daarnaast kon het 

maar zo zijn dat hij plotseling vertrok terwijl we nog druk aan 

het stoepranden, knikkeren, hutten bouwen of kletsen waren. 

Mijn andere vrienden en ik vonden Andreas onbetrouwbaar en 

waren onderling regelmatig over hem aan het mopperen. Toch 

beëindigden we onze vriendschap met hem niet. We vonden 

hem namelijk ook een toffe peer. Als hij bij ons was, was hij 

altijd opgewekt en aardig. Het feit dat hij gewoon deed wat 

hij zelf wilde, maakte de vriendschap met hem eigenlijk alleen 

maar interessanter. Stiekem waren mijn klasgenoten en ik 

jaloers op zijn onafhankelijke houding.

We vereren onze helden omdat ze doen wat ze willen. Napoleon 

Bonaparte, Wolfgang Amadeus Mozart, Salvador Dalí, Steve 

Jobs en Amy Winehouse hebben hun reputatie niet te danken 

aan hun volgzaamheid, maar aan hun wilskracht. Gefascineerd 

volgen we hoe deze ogenschijnlijke dwarsliggers hun eigen 

gang durven te gaan. De geschiedenis wordt niet geschreven 

door braveriken, maar juist door wilskrachtige, volhardende en 

creatieve mensen die doen wat zij willen en zich daarbij niet 

laten weerhouden door de kritiek die ze onderweg krijgen.

Van kinds af aan worden de meesten van ons gestraft voor 

het nastreven van onze eigen wil. ‘Kinderen die vragen wor-
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op het werk gedraag je je zoals je denkt dat er van je wordt 

verwacht. Meestal heb je dit niet eens door! De een zal buigza-

mer zijn dan de ander, maar we doen het allemaal in meerdere 

of mindere mate: ons aanpassen aan de verwachtingen van 

anderen. En op een dag kan dat gaan wringen. Dan ga je op 

je vaste stoel zitten voor de maandagochtendvergadering en 

vraag je je plotseling af: hallo, wat doe ik hier eigenlijk? Of je 

stapt met een diepe zucht in de auto op weg naar een vrien-

din en bedenkt ineens dat je eigenlijk helemaal geen zin hebt 

in die afspraak. Onze oosterburen hebben een prachtig woord 

voor het gevoel dat je dan kunt hebben: unheimisch. Elke keer 

als je je ‘niet thuis’ voelt, sta je los van je eigen waarden. Het 

is een waardevol signaal dat het tijd is om moeten in te rui-

len voor willen, en mogen (toestemming vragen) voor kunnen 

(afstemming zoeken). 

Weten wat je wilt is de sleutel tot authenticiteit. Niets is zo 

authentiek als wat waardevol voor jou is. Het is een enorme 

uitdaging om hier trouw aan te blijven zonder compromissen 

te sluiten. Daadwerkelijk authentiek zijn lijkt haast een droom, 

en in zekere zin is het dat ook, omdat het in het begin niet 

mee zal vallen om te koersen op dit persoonlijke kompas. Je 

hebt dat kompas jarenlang niet gebruikt, het is stoffig, en hoe 

werkte het ook alweer?

Dat het moeilijk of spannend is, wil niet zeggen dat je daarom 

maar beter kunt wachten met het ontdekken van je eigen-

waarde. Integendeel, je hebt echt genoeg lef. Je stapt toch 

ook dagelijks je huis uit, gaat wandelen, fietsen of autorij-

excuus voor de ontkenning van jouw eigen waarden aange-

voerd.

Al word je nog zo liefdevol opgevoed, in de meeste gevallen 

is de boodschap (zeker tijdens de eerste achttien jaar van je 

leven): je wordt alleen geaccepteerd als je je houdt aan de 

spelregels die hier gelden. Langzaam maar zeker ruil je wil-

len zo in voor moeten, en kunnen voor mogen. Want doen 

wat moet en mag is nu eenmaal wat de waardering oproept 

waar we naar verlangen in onze pogingen sociale schade te 

beperken. Dit is helaas nog steeds de paradox van opvoeden. 

De meeste opvoedingen bestaan primair uit het bijbrengen 

van normen, die later dan vaak niet bij je blijken te passen of 

zomaar hun waarde kunnen verliezen. En het kan veel tijd kos-

ten om je eigen waarden te (her)ontdekken.

Na verloop van tijd heb je je jouw unieke verlangens ingeruild 

voor collectieve identiteiten. Thuis, op school, met vrienden en 

OEFEN EENS MET WILLEN

Thuis en op het werk zijn er altijd duizend en een dingen die 

moeten. De ramen moeten worden gelapt, het project moet wor-

den geëvalueerd, de vakantie moet nog worden gepland. Daag 

jezelf eens uit om één dag het woord moeten consequent in te 

ruilen voor willen. Dus: ik wil de ramen lappen, ik wil het project 

evalueren, ik wil de vakantie plannen. Wedden dat je er zo achter 

komt dat heel veel dingen helemaal niet zo enorm belangrijk 

voor je zijn?
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Spaanse visser zegt: ‘Ik slaap uit, vis wat, speel met mijn kinde-

ren, houd een siësta met mijn vrouw Maria, wandel elke avond 

naar het dorp waar ik een wijntje drink en gitaar speel met 

mijn vrienden. Ik heb een vol en druk leven, señor.’ De adviseur 

zegt spottend: ‘Ik ben een veelgevraagde managementconsul-

tant en adviseer beursgenoteerde bedrijven. Ik zou je kunnen 

helpen. Om te beginnen ga je elke dag wat langer vissen. Met 

de extra opbrengst koop je een grotere boot want daarmee 

vang je nog meer. Met de opbrengst van de grotere vangst 

kun je nog meer boten kopen zodat je uiteindelijk een vloot 

vissersboten zult hebben. In plaats van je vangst aan een han-

delaar te verkopen, verkoop je deze rechtstreeks aan de visver-

werkers. Misschien kun je later zelfs een fabriek starten en vis 

gaan exporteren. Uiteraard ga je dan in de stad bij de fabriek 

wonen om alles te managen. Voordat je het weet ben je een 

welvarende man.’

‘Maar señor,’ sputtert de visser tegen, ‘hoe lang gaat dit dan 

allemaal duren?’

‘Als je het goed doet tien tot vijftien jaar.’

‘En daarna?’

De adviseur lacht en zegt: ‘Dan wordt het echt interessant. Dan 

verkoop je de tent of ga je naar de beurs en cash je miljoenen.’

‘Zo, dat is mooi,’ zegt de visser, ‘en dan?’

‘Dan kun je gaan rentenieren. Je verhuist naar een vissers-

plaatsje aan de kust, waar je uitslaapt, een beetje vist, met je 

kleinkinderen speelt, siësta houdt met je vrouw, ’s avonds naar 

het dorp wandelt, waar je een wijntje drinkt en gitaar speelt 

met je vrienden…’

den ondanks de wetenschap dat er een kans bestaat dat je 

een ongeluk krijgt? Eigenlijk ben je dus al lang gewend aan 

het omgaan met risico’s. Geloof me: als je op zoek gaat naar 

authenticiteit en de risico’s aanvaardt, is de kans aanzienlijk 

groter dat je vindt wat je zoekt dan wanneer je onder een 

steen blijft liggen wachten tot je plotseling authentiek bent.

Salvador Dalí zei op hoge leeftijd tijdens een interview over zijn 

zoektocht naar authenticiteit: ‘Toen ik zes was, wilde ik kokkin 

worden. Toen ik zeven was, wilde ik Napoleon worden. Sinds-

dien is mijn ambitie in hetzelfde tempo blijven groeien. Nu is 

mijn grootste vreugde het moment dat ik ’s  ochtends wakker 

word met het besef dat ik Salvador Dalí ben.’ Prachtig toch?

Vissers en adviseurs, normen en waarden

Ken je het bekende verhaal van de visser en de adviseur? Tij-

dens zijn vakantie in Spanje wandelt een managementcon-

sultant door een pittoresk vissersdorpje. Terwijl hij op de pier 

staat, ziet hij een klein bootje aanmeren met daarin een visser. 

In het bootje staat een emmer met sardientjes en er ligt een 

kleine tonijn. De adviseur complimenteert de visser met de 

mooie vissen en vraagt hoeveel tijd het vangen hiervan hem 

heeft gekost. De visser antwoordt: ‘Maar even.’ Daarop vraagt 

de adviseur waarom hij niet langer op zee bleef om meer vis 

te vangen. De visser legt uit dat hij nu meer dan genoeg heeft 

om te voorzien in de eerste behoeften van zijn gezin. De advi-

seur is verwonderd dat de visser geen extra vis vangt om te 

verkopen en vraagt hem wat hij nog meer doet op een dag. De 
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Waarden gaan niet over wát je doet en hóé je het doet, maar 

waaróm je iets doet. Waarden zijn in tegenstelling tot normen 

niet tijdsafhankelijk en evenmin contextgebonden. Ze zijn uni-

verseel, maar individueel bepaald. Iedereen op de wereld her-

kent waarden. Het enige verschil is dat bepaalde waarden zich 

niet bij iedereen op hetzelfde moment of in een vergelijkbare 

situatie manifesteren.

Waarden zijn geen (on)praktische gedragsregels, maar idea-

len. Denk bij waarden bijvoorbeeld aan woorden als vrijheid, 

gemak, plezier, accuratesse en liefde. Waarden vormen de 

wereld van het willen, de wereld van de visser. Hij vindt rust, 

vriendschap en autonomie zo waardevol dat hij zijn leven op 

basis van deze waarden heeft ingericht.

De Russisch-Amerikaanse filosofe en auteur Ayn Rand heeft 

het belang van waarden voor mij heel mooi verwoord: geluk 

is de staat van bewustzijn die voortkomt uit het bereiken van 

je waarden.

Twijfel je of iets een norm of een waarde is? Zet er dan maar 

eens ‘ik wil’ en ‘ik moet’ voor, en je voelt direct wat klopt:

‘Ik wil met mes en vork eten.’

‘Ik moet met mes en vork eten.’

‘Ik wil meer vrijheid binnen onze relatie.’

‘Ik moet meer vrijheid binnen onze relatie.’

Normen zijn niet per definitie beter of slechter dan waarden, 

ze hebben allebei een functie. Normen kunnen zelfs heel nut-

De charme van dit verhaal is voor mij dat de Spaanse visser 

weet wat hij wil en bewust kiest voor zijn geluk. Ook maakt het 

verhaal op een confronterende manier het verschil duidelijk 

tussen normen en waarden. Deze twee termen worden in ons 

dagelijks taalgebruik vaak op een hoop gegooid, terwijl het 

twee totaal verschillende dingen zijn. Normen zijn algemeen 

aanvaarde gedragsregels, binnen een bepaalde tijd en in een 

bepaalde context. Een algemeen aanvaarde norm in Neder-

land is bijvoorbeeld dat je maar één vaste partner mag heb-

ben. Een andere norm in Nederland schrijft voor dat we met 

mes en vork moeten eten. Binnen de Chinese gemeenschap 

eten ze echter met stokjes, terwijl Surinamers hun roti gerust 

met de handen eten.

Op de eerste dag dat ik als manager bij een voor mij nieuwe 

bank ging werken, vroeg een van mijn collega’s wat voor auto 

ik reed. Ik antwoordde ‘geen’. Hij reageerde verbaasd en zei: 

‘Maar een manager hoort toch minstens in een Audi type hup-

peldepup [ik heb geen verstand van auto’s] te rijden?’ In deze 

vraag klonk duidelijk de norm door die gebruikelijk was in zijn 

kringen. Ik moest in zijn optiek een auto hebben, en bij voor-

keur de auto die paste bij mijn status.

Normen vormen de wereld van het moeten en mogen. Het is 

de wereld van de managementconsultant in het Spaanse vis-

sersdorpje. Zijn norm is dat je eerst hard moet werken en veel 

geld moet verdienen voordat je rustig aan kunt gaan doen en 

mag genieten. Gelukkig weet de visser wat belangrijk voor 

hem is, waardoor hij zich niet laat verleiden om met een spie-

ring een denkbeeldige kabeljauw te vangen.
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eerst op zoek te gaan naar wat waardevol voor jou is, wat jouw 

persoonlijke waarden zijn, creëer je een stevige fundering 

onder de keuzes die je wilt gaan maken. Deze fundering heet 

eigenwaarde. Tegen de kracht van je eigenwaarde kan geen 

zelfbeeld of imago op. ‘To live a creative life it is important to lose 

our fear of being wrong,’ zei iemand in dit kader laatst tegen mij. 

Prachtig toch?

De adviseur in de parabel van de Spaanse visser kende het ver-

schil tussen normen en waarden mogelijk niet. Jij gelukkig nu 

wel! Daar waar de visser wist wat zijn idealen waren en zijn 

leven al waardevol had ingericht, maakte de adviseur vanuit 

zijn normatieve gedachtegoed reclame voor een levensinvul-

ling die slechts met een grote omweg tot het bereiken van zijn 

idealen zou (kunnen) leiden. Als ik het verhaal tijdens een pre-

sentatie of training vertel, vraag ik de aanwezigen op wie ze 

het meest lijken, op de visser of op de adviseur. Helaas ont-

moet ik zelden mensen die zeggen dat ze al leven als de vis-

ser. Bijna iedereen identificeert zich in meerdere of mindere 

mate met de adviseur. Het is vast niet toevallig dat ik op zeker 

moment dacht: ik moet hier een boek over schrijven, een boek 

om mensen te helpen moetenvrije levens te leven. Dat is wat 

ik wil!

Kiezen op de waardenkermis

We hebben ons hele leven normen overgenomen van ande-

ren, waardoor we een vuilnisvat vol gedragsregels zijn gewor-

tig zijn. Het zijn de bouwstenen waarmee we waarden in ons 

dagelijks leven organiseren. Zo draagt de norm dat we alle-

maal aan dezelfde kant van de weg moeten rijden bij aan de 

waarden veiligheid, uniformiteit en helderheid. Het gaat ech-

ter mis als we normen zien als waarden, als we mensen afwij-

zen omdat ze niet met mes en vork eten.

De belangrijkste reden waarom het vaak moeilijk is om moeten 

de groeten te doen, is omdat je je bij het afwegen van alter-

natieven focust op de normen in plaats van op de onderlig-

gende waarden. Hierdoor stranden goede voornemens bij de 

start van een nieuw jaar al snel. Het is moeilijk om af te vallen 

als je denkt dat dit moet omdat je er dan beter uitziet. Wan-

neer je wordt gedreven door je verlangen naar bijvoorbeeld 

bewegingsvrijheid, zul je merken dat het je veel makkelijker 

afgaat. Door haar focus te verleggen van moeten naar willen is 

een van mijn collega’s inmiddels redelijk moeiteloos meer dan 

dertig kilo afgevallen.

Je kunt normen vergelijken met de ingrediënten in een gerecht 

en waarden met het gerecht zelf. Een gerecht wordt nooit een 

succesnummer als je willekeurige ingrediënten in een pan 

gooit. De kunst is om een aantrekkelijk gerecht te bedenken 

en vervolgens passende ingrediënten uit te kiezen. Oestersaus 

is een onmisbaar ingrediënt in de Thaise keuken, maar als je 

het aan een Italiaans pastagerecht toevoegt, zal een Italiaan 

er waarschijnlijk zijn neus voor ophalen. Omgekeerd zorgt 

oregano niet voor die typisch Thaise smaak. Met andere woor-

den: als je aan het ontdekken bent wat je wilt, heb je niets aan 

normen. Zij houden je juist gevangen in je moetenkooi. Door 
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Om je te helpen in het helder krijgen van je eigen waarden 

heb ik aan het einde van dit boek een lijst met waarden opge-

nomen die je hiervoor kunt gebruiken. Ik heb de woorden 

bewust in alfabetische volgorde gezet om je niet onnodig te 

beïnvloeden. Welke waarden spreken jou aan? Welke helemaal 

niet? Welke waarden vul je op dit moment al in? Hoe doe je 

dat? Hoe doen anderen dat? Aan welke waarden zou je meer 

aandacht willen besteden?

De meeste mensen zijn geneigd om bij het opstellen van hun 

eigen waardentoptien vooral te zoeken naar dat wat ze hele-

maal niet of te weinig hebben. Vergeet echter niet de waarden 

die je nu al in overvloed hebt. Wat is de belangrijkste waarde 

in jouw leven? Doe, voordat je verder leest, even je ogen dicht 

en zie deze waarde voor je. Schrijf hem desnoods op. En stel 

deze vraag de komende week ook eens aan twaalf mensen in 

je directe omgeving. Zet alle waarden die je als eerste hebt 

gehoord dan op een rijtje. Hoe vaak staat gezondheid in dit 

rijtje? Wedden dat het er niet of hooguit één keer op staat? 

Bijzonder, vind je ook niet? Als we deze waarde niet op één 

zetten, waarom zouden we dan gezond eten, proberen onze 

stress te verminderen, stoppen met roken, een halfuur per dag 

bewegen of gaan wonen in een omgeving waar je je senang 

voelt in plaats van waar de meeste kansen op de arbeidsmarkt 

liggen? Als we gezond zijn, vergeten we stelselmatig om 

hier aandacht aan te besteden. Vraag eens aan vrienden die 

gezondheid wel op één hadden staan of ze zelf recentelijk ern-

stig ziek zijn geweest of iemand zeer nabij hebben die ernstig 

ziek is of was. Grote kans dat ze deze vraag met ‘ja’ beantwoor-

den. Al die normen zijn aan onze eigen waarden gaan plakken 

en die normen en waarden weer van elkaar scheiden kan een 

lastige opgave zijn. Een start maken met het kiezen van de 

waarden die bij je passen, is het makkelijkst als je jezelf uit de 

vergelijking met anderen haalt. Je hebt dan veel meer ruimte 

om je te concentreren op de waarden die voor jou belangrijk 

zijn. Zonder uitzondering zijn waarden containerbegrippen. 

Woorden als creativiteit, vrijheid en geborgenheid hebben 

namelijk voor iedereen een unieke betekenis. Gevoelsmatig 

weet je waarschijnlijk wel wat geborgenheid voor jou bete-

kent. Probeer echter maar eens onder woorden te brengen 

hoe geborgenheid er feitelijk voor je uitziet.

Waarden zijn menselijke drijfveren zonder vastomlijnde 

natuurkundige eigenschappen en daarmee heel persoonlijk. 

Zoals de Engelsen zeggen: beauty is in the eye of the behol-

der. En dat geldt niet alleen voor schoonheid, maar voor elke 

andere waarde. Wat jij verstaat onder verantwoordelijkheid, is 

weer iets anders dan wat ik er onder versta. Een kaneelstok 

is een kaneelstok, maar loyaliteit, tja, dat ligt toch wat inge-

wikkelder. Schaam je daarom niet als het je tegenvalt om je 

eigen keuze te maken op de waardenkermis. Veel grote gees-

ten hebben hun hoofd er al over gebroken. Er zijn hele reli-

gies en maatschappelijke bewegingen ontstaan die waarden 

als naastenliefde, gelijkheid en vrijheid duiden en promoten. 

Of ze er allemaal dezelfde betekenis en uitvoering aan geven? 

Kijk om je heen en het antwoord op deze vraag wordt je al snel 

duidelijk.
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Fysiek overleven

Gezondheid (1) is en blijft het belangrijkste waardenveld in 

deze fase. Denk hierbij aan zaken als voeding, vocht, warmte 

en fysieke aanraking. Wanneer deze fase zich voor de eerste 

keer in ons leven voordoet (als pasgeboren kind), zijn we voor 

onze overleving volledig afhankelijk van anderen. Dit afhan-

kelijkheidspatroon zet zich onbewust voort, ook als we prima 

in staat zijn om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het 

vergroten van onze eigen overlevingskansen.

Sociaal overleven

In deze fase zijn we voornamelijk bezig om sociaal te overle-

ven. Regelmatig gaat dit ten koste van onze eigen gezondheid, 

waardoor we onszelf weer terugbrengen naar af. De waarden-

velden die in deze fase met elkaar lijken te strijden, zijn authen-

ticiteit (2), veiligheid (3), acceptatie (4) en vrijheid (5). Omdat 

we eraan gewend zijn geraakt dat anderen verantwoordelijk 

zijn voor onze fysieke overleving, blijven we ook in de sociale 

overlevingsfase onbewust anderen verantwoordelijk houden.

Persoonlijk leiderschap

In het ideale geval breng je zo veel mogelijk tijd door in de 

derde fase – natuurlijk nadat je verantwoordelijkheid hebt 

genomen voor je gezondheid. In deze fase maak je de groei 

naar persoonlijk leiderschap door. Je besteedt je aandacht 

voornamelijk aan het loskomen van collectieve normen door 

je te richten op je eigen waarden. Je laat je door je omgeving 

niet de les lezen op basis van allerlei expliciete en impliciete 

den. We besteden vaak pas bewust aandacht aan de waarden 

die echt belangrijk voor ons zijn als ze onder druk staan. Maar 

ze zijn altijd belangrijk!

Gezond zijn en van betekenis zijn

Om het ontdekken van je favoriete waarden te vergemakke-

lijken kun je gebruikmaken van mijn waardenmodel. Voor dit 

model onderscheid ik drie ontwikkelingsfasen in ons leven:

•	 fysiek overleven

•	 sociaal overleven

•	 persoonlijk leiderschap

Deze fasen kennen geen begin en geen einde en blijven altijd 

door je leven golven. In elk van de drie fasen zijn de volgende 

zeven waardenvelden belangrijk. Ik noem ze waardenvelden 

omdat je ze zelf kunt aanvullen met waarden die belangrijk 

zijn voor jou:

1. gezondheid

2. authenticiteit

3. veiligheid

4. acceptatie

5. vrijheid

6. transformatie

7. van betekenis zijn
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is. Terwijl blijven doen wat je denkt dat je moet doen je levens-

verwachting aanmerkelijk kan verkorten, onder andere door 

de stress die dit meebrengt,

Werk in uitvoering

Waarom zijn wij als pubers soms zo rebels? Omdat we een 

steeds groter verlangen krijgen naar waarden zoals vrijheid en 

liefde. Wat onze ouders als rebels beoordeelden, is slechts een 

poging om onder het juk van hun normen uit te komen. Met 

een beetje doorzettingsvermogen komt het uiteindelijk alle-

maal goed met die vrijheid als we eenmaal op onszelf wonen. 

Wil dit zeggen dat we de rest van ons leven volstrekt geluk-

kig doorbrengen nu we de vrijheid hebben waar we zo naar 

JA, IK WIL

Bij moeten is de inzet om iets in de toekomst te verkrijgen of 

juist te vermijden, terwijl willen erop is gericht om nú iets te cre-

eren. Laten we een wedstrijdje doen. Pak een vel papier en maak 

twee kolommen. Boven de eerste kolom zet je met grote letters 

‘Moeten’ en boven de tweede kolom zet je met grote letters ‘Wil-

len’. Vervolgens geef je jezelf vijf minuten om zo veel mogelijk 

onderwerpen te bedenken die je wilt en die je moet.

De winnende rij is echter niet de langste rij. De winnende rij is de 

rij met het hoogste soortelijk gewicht. Pak daarvoor een mar-

keerstift en markeer de onderwerpen die je écht belangrijk vindt 

in je leven. In welke kolom staan die onderwerpen?

voorschriften uit het verleden. Je probeert de drijfveren van 

anderen te leren lezen zodat je nieuwe wegen kunt creëren.

In deze fase ontdek je dat de omgeving niet in beton is gego-

ten, maar juist een speeltuin is waarin je de veelzijdigheid 

van het leven steeds opnieuw ontdekt. In deze fase maak je 

de transformatie (6) door van wie je hoort te zijn naar hoe jij 

graag in het leven wilt staan. Naast transformatie speelt het 

waardenveld van betekenis zijn (7) een grote rol voor je, zodat 

je in de interactie met je omgeving zorgt voor meerwaarde in 

plaats van nog meer nieuwe voorschriften. Als je van beteke-

nis wilt zijn, voel je niet meer de behoefte om je ‘goede gedrag’ 

aan anderen te bewijzen, maar wil je bijdragen aan het creëren 

van een waardevol leven van anderen.

Voor een goede gezondheid en een gelukkig leven hebben 

de zeven waardenvelden – net als de tuin – continu aandacht 

nodig. De drie fasen zijn te vergelijken met de seizoenen: elk 

seizoen vraagt specifieke activiteiten van jou. In de winter dek 

je de planten af tegen de kou. Vroeg in het voorjaar wied je het 

onkruid en snoei je de planten en struiken. Tijdens de zomer 

maai je het gras en houd je in de gaten of er nog voldoende 

vocht is.

Welke waardenvelden hebben de afgelopen periode aandacht 

van je gehad en welke waardenvelden kunnen wel wat extra 

aandacht gebruiken? Verderop in dit deel geef ik je inzicht 

in de wijze waarop je op een gezonde manier met het leven 

van de waarden uit fase twee om kunt gaan. Onthoud dat niet 

doen wat je denkt te moeten doen zelden levensbedreigend 
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maar ook door creatieve vrijheid te omarmen. De ene waarde 

is op het ene moment nuttig, de andere op een ander moment. 

In zijn ogen hebben mensen het unieke vermogen om met 

zelfgekozen waarden geluk te synthetiseren. Welke waarde we 

ook belangrijk vinden, we kunnen er geluk uit putten. Daarom 

kunnen mensen die in bittere armoede leven of volledig ver-

lamd zijn zich toch zielsgelukkig voelen.

Het advies van Gilbert is om op zoek te gaan naar de waarden 

die hier en nu belangrijk voor je zijn en ze te omarmen, zon-

der bezorgd te zijn over de vraag of ze over tien jaar nog van 

belang zijn. De visie van Gilbert sluit naadloos aan bij het waar-

denmodel, waarin verschillende fasen en verschillende waar-

den op verschillende momenten in je leven van belang zijn.

Willenkillers

Echt kiezen voor willen betekent finaal afrekenen met moeten. 

Je kunt niet een beetje ont-moeten! Reken erop dat dit weer-

stand gaat opleveren. Er zijn namelijk nog hele volksstammen 

die besmet zijn met het moetenvirus, ook mensen in jouw 

directe omgeving. Het magische van weerstand is echter dat 

je er juist weerstandsvermogen mee kunt opbouwen: het ver-

mogen om met weerstand om te gaan. Met inenten besmet 

je iemand ook met een virus zodat hij er weerstand tegen 

opbouwt. Zo werkt het met ont-moeten ook. Zonder bewust 

te ont-moeten blijf je altijd vatbaar voor moeten.

Toen ik een goede vriend vertelde dat ik geloofde dat het 

mogelijk is om nooit iets te moeten, was zijn reactie: ‘En dat 

verlangden? Welnee, je hele leven blijven er elk moment van 

de dag nieuwe verlangens opdoemen. Steeds andere waarden 

zijn belangrijk, zoals stabiliteit of juist ondernemerschap. Er is 

helaas geen handvol waarden dat je hele leven van even groot 

belang is. Alles in je leven is dynamisch: je vrienden, je werk, 

je leefomgeving, je buren, je huisdieren, het weer, de politiek, 

je fiets en je gezondheid. Hoe zouden de waarden die belang-

rijk voor je zijn dan voor altijd hetzelfde kunnen blijven? Het 

ontdekken van je eigenwaarde blijft je hele leven lang werk in 

uitvoering.

Uit onderzoek van de Amerikaanse psycholoog Daniel Gilbert 

blijkt, zoals in het vorige deel beschreven, dat mensen den-

ken dat ze amper zijn veranderd en nooit zullen veranderen. 

Hij heeft bijvoorbeeld heel overtuigend bewezen dat we den-

ken over tien jaar nog steeds van dezelfde muziek en dezelfde 

vrienden te zullen houden. In werkelijkheid is dat niet waar. 

Over tien jaar heb je nieuwe favoriete muziek en nieuwe vrien-

den.

Ook Gilbert vindt niet dat je op zoek moet gaan naar de jack-

pot, naar (tijd- en plaatsonafhankelijke) waarden die eeuwig 

vers blijven. Volgens hem is geluk überhaupt niet iets wat je 

projectmatig kunt organiseren. Het is eerder iets waar je op 

een dag over struikelt als je waardevolle keuzes probeert te 

maken. Het maakt volgens Gilbert ook niet zoveel uit of je kiest 

voor de ene of voor de andere waarde, voor verbondenheid of 

voor verdraagzaamheid. Het feit dát je waarden onderzoekt en 

kiest, is veel belangrijker dan wat je kiest. Volgens Gilbert kun 

je heel gelukkig worden door verbondenheid te omarmen, 
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zodat je er zeker van bent dat ze veilig aankomen. Dit doe je 

dus niet primair voor hen, het draagt in de eerste plaats bij 

aan iets wat voor jou belangrijk is. Ken je van die ouders die 

hun tienerdochter wijsmaken dat ze haar elke zaterdagavond 

om twee uur ’s nachts bij de discotheek ophalen om haar een 

plezier te doen? Als die dochter daar zoveel plezier aan beleeft, 

waarom smeekt ze dan of haar moeder later wil komen en de 

auto drie straten verderop wil parkeren?

Alles wat we doen, is geworteld in iets wat voor onszelf 

belangrijk is. We handelen altijd vanuit onszelf. We kunnen 

niet anders! Zonder een drijfveer van onszelf komen we niet in 

beweging. Het is onze brandstof. Mensen zijn al snel geneigd 

om wilskrachtigen als egoïstisch te bestempelen. Ze hebben 

echter niet door dat alles wat zij zelf doen ook vanuit hun 

eigen drijfveren voortkomt. Vaak krijg ik commentaar als ik dit 

zo stel: ‘Je wilt een verpleegster toch niet vergelijken met een 

graaiende CEO?’ Waarom niet? Mogelijk zijn ze allebei op zoek 

naar erkenning. Dit komt bij zowel de verpleegster als de CEO 

vanuit zichzelf. De een is niet egoïstischer dan de ander. Ieder-

een handelt vanuit zichzelf, het verschil zit hem in de redenen 

waarom we dat doen:

•	 Egoïsme. Bij egoïsme zit de beloning van je gedrag niet 

primair in de waardering die je ervoor krijgt, maar in 

de blijdschap die je ervaart omdat je beter uit de strijd 

bent gekomen dan de ander(en). Je vindt het belangrijk 

om steeds weer de winnaar te zijn. De dopamine en 

testosteron die daarbij door je lijf gieren, geven je het idee 

moet ik geloven?’ Deze vraag duidt op een ernstig gevalletje 

van besmetting met het moetenvirus. Een ander signaal waar-

aan je deze besmetting bij anderen kunt herkennen, is het ont-

kennen van keuzemogelijkheden. In plaats dat ze zelf verant-

woordelijkheid nemen voor het inslaan van een nieuwe weg, 

zullen ze jou waarschijnlijk verwijten dat jij wel je eigen keuzes 

maakt. Het is heel goed mogelijk dat je je op zeker moment af 

gaat vragen: moet ik dit nog wel willen? Het is voor veel men-

sen namelijk niet te verkroppen dat jij stopt met moeten, ter-

wijl zij door blijven ploeteren onder het moetenjuk – zeg maar 

gerust ‘doormoeteren’. Grijp bij dergelijke confrontaties niet 

terug naar de acceptatiedrugs, val niet terug in je vertrouwde 

gewoonten. Laat je niet ompraten door moetenjunks. Gebruik 

hun kritiek vooral om energie op te doen voor de ontdekkings-

tocht naar je wilskracht.

Word niet boos als je geconfronteerd wordt met de volgende 

willenkillers. Vier de kritiek: zie een willenkiller juist als een 

beloning. Blijkbaar is het jou gelukt om het enige juiste pad in 

te slaan: jouw eigen pad.

‘Lekker ben jij, jij denkt alleen maar aan jezelf ’

Er bestaat een groot misverstand waardoor we blijven denken 

dat we niet aan moeten kunnen ontsnappen: we geloven mas-

saal dat er dingen zijn die we voor anderen doen. Huh, dat is 

toch ook zo? Nee, dat is echt een illusie. Naar het kerstdiner ga 

je voor de gezelligheid of misschien wel om de harmonie bin-

nen de familie te bewaren. Je moeder verzorg je omdat je bij-

voorbeeld wilt bijdragen en je kinderen breng je naar school 
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blijheid, dit geluk, dit plezier of welk willekeurig ander 

gevoel dan ook, is voor jou de ultieme beloning. Je daad 

en de beloning zijn één op één aan elkaar gekoppeld. Hier 

komt niemand tussen.

‘Doen wat je leuk vindt, dat is lekker makkelijk!’

Als je deze willenkiller heel letterlijk neemt, is hij natuurlijk 

waar. Doen wat je leuk vindt, is inderdaad veel makkelijker dan 

doen wat je niet leuk vindt. Het kost je veel minder energie. 

Aangezien ons lichaam bij voorkeur zuinig omgaat met zijn 

energie, is doen wat je wilt veel gezonder. Anderen beoorde-

len ‘doen wat je wilt’ vaak als fout. Zij vertellen dat je dan zon-

digt. Wat hun waarschijnlijk nog nooit is opgevallen is dat het 

woord ‘gezond’ in gezondigd zit. Maak daarom van doen wat je 

wilt een gezond streven!

Helaas vinden anderen het slechts gemakzuchtig wanneer 

je kiest voor wat je wilt. Dat is een pijnlijk misverstand. Doen 

wat je wilt is makkelijk, maar helder krijgen wat je graag wilt, 

is helemaal niet zo makkelijk. Het is geen puzzel die je even 

oplost. Het is een proces waarmee je je leven lang bezig kunt 

zijn. Wat past wel bij jou en wat past niet bij jou? Wie beweert 

dat het beantwoorden van deze vragen makkelijk is, heeft het 

zelf vast nog nooit geprobeerd.

‘Goed is goed genoeg’

Als je ambitieus bent en van alles wilt, word je al snel gezien als 

een hebberig kind dat overvraagt. Het uiten van je behoefte 

aan loyaliteit, zekerheid, vastberadenheid, aandacht, beschei-

dat je oppermachtig bent. Bij egoïsme beperk je het aantal 

verbindingen met anderen tot die relaties waarbij je met 

inzet van de minste energie relatief gezien het hoogste 

persoonlijke rendement kunt behalen. De belangen van 

anderen zijn duidelijk ondergeschikt aan die van jou. Zo 

hoor je de CEO denken dat het hem geen bal kan schelen 

dat hij duizend keer zoveel verdient als de verpleegster. 

Hij is blij voor zichzelf, en houdt geen rekening met de 

belangen van de verpleegster.

•	 Wederkerigheid. Bij wederkerigheid bestaat de beloning 

van je gedrag uit hetgeen je er van een ander voor terug 

krijgt. Als je wederkerigheid verwacht, zie je je relatie als 

een ruilrelatie: ik doe iets en daar verwacht ik iets voor 

terug. Wees, als je wederkerigheid verwacht, helder over 

je verwachtingen, hiermee voorkom je teleurstellingen. 

Ga er niet van uit dat de ander jouw behoefte aan 

wederkerigheid automatisch begrijpt. Door hier heel 

helder over te zijn geef je de ander de ruimte om een 

bewuste keuze te maken.

•	 Altruïsme. Bij altruïsme bestaat de beloning van je gedrag 

louter uit het genot dat je ervaart als gevolg van je daad. 

Je verwacht helemaal niets terug van de ander. Je bent niet 

teleurgesteld als je geen waardering of erkenning krijgt. 

Je prijzenkast hoeft niet gevuld te worden met bekers 

of lintjes. Je voelt je gewoon blij omdat je weer iets hebt 

gedaan wat overeenkomt met je persoonlijke waarde. Deze 
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‘Daar ga je spijt van krijgen’

Dit is de favoriete uitspraak van mensen die graag met hun 

opgeheven vingertje zwaaien. ‘Doe dat nou maar niet, nu weet 

je wat je hebt en het is maar afwachten waar het allemaal toe 

leidt.’ Dergelijke adviezen komen echter uit de mond van men-

sen die zelf ook verlangen naar veiligheid, voorspelbaarheid 

en zekerheid. Leer hun kritiek op hun waarde te schatten. Rea-

liseer je vervolgens dat je met deze waarden niet verder komt 

op je reis wanneer je onderweg bent naar ruimte, vrijheid en 

dynamiek. Naast hun opmerkingen zijn er overigens nog meer 

signalen te ontdekken waaraan je de veiligheidszoekers kunt 

herkennen. Ze veranderen niet snel hun interieur, gaan graag 

elke vakantie naar dezelfde camping en ze proberen net zo 

lang bij hun werkgever te blijven tot ze er een gouden horloge 

uit hebben weten te slepen. Daar is helemaal niets mis mee. 

Het is alleen niet te hopen dat ze bijvoorbeeld worden gecon-

fronteerd met een reorganisatie. Wanneer je namelijk nooit 

hebt geoefend met nieuwe wegen creëren, beland je gemak-

kelijk in een doodlopende straat.

Natuurlijk kan een beslissing anders uitpakken dan je had 

gepland. Wat dan nog? Auteur Kathryn Schultz roept ons op 

om niet meer bang te zijn voor fouten. In haar boek Being 

wrong, in Nederland vertaald als Oeps, laat ze zien hoe fouten 

maken misschien wel ons grootste talent is. Einstein zag zijn 

probeersels niet als fouten, maar als de noodzakelijke stappen 

om dichter bij de geslaagde versie te komen die hij voor ogen 

had. ‘Fouten maken is geen teken van intellectuele minder-

waardigheid, de capaciteit om fouten te maken is cruciaal voor 

denheid, eerlijkheid, hartstocht en solidariteit roept al vlug 

de vraag op of je misschien wat bescheidener kunt zijn. Maar 

er zijn geen grenzen aan wensen. De vraag is hooguit of je ze 

allemaal direct kunt realiseren en in welke vorm. Als je je niet 

bewust bent van een behoefte die heel belangrijk voor je is, 

kan dit ertoe leiden dat je er nooit aandacht aan besteedt en 

minder gelukkig bent dan je zou willen zijn.

Als het om willen gaat, is alleen het beste goed genoeg voor je. 

Als je braaf blijft doen wat andere mensen van je verwachten 

en je eigen passies daarbij verwaarloost, is het maar de vraag 

of het je gaat lukken om een bevredigend leven te leiden. Wil 

je een fantastische relatie? Dan is er werk aan de winkel. Ga op 

zoek naar jouw ideale partner. Genoegen nemen met minder 

is echt zonde. Als je straks voor de ambtenaar van de burger-

lijke stand staat, kun je moeilijk zeggen: ‘Ja, met jou kan ik wel 

genoegen nemen.’

Helaas nemen de meeste mensen genoegen met wat ze op 

dit moment moeten. Op het werk dagdromen ze over het 

weekend, tijdens het weekend dagdromen ze over de vakan-

tie en tijdens deze vakantie dromen ze over hun pensioen. 

Waarom zou je genoegen nemen met minder als je nog niet 

eens hebt geprobeerd om het onderste uit de kan te halen? 

En nee, natuurlijk is het niet zeker dat het lukt, maar als het 

‘mislukt’, verzin je gewoon een andere manier om je waar-

den te verwezenlijken. Maak er een goede gewoonte van om 

jezelf dan niet te verwijten dat je iets fout hebt gedaan. Je 

begint gewoon, net als bij het maken van een film, aan de 

volgende ‘take’.
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ze willen. De hypotheek, de leaseauto, het abonnement op de 

sportclub. In 1976 schreef de Duits-Amerikaanse psycholoog 

Erich Fromm in zijn boek To have or to be dat wie zich identifi-

ceert met zijn bezit voor altijd wordt bedreigd; hij is altijd bang 

om zijn identiteit te verliezen. Wie zich identificeert met ‘zijn’ 

heeft dat probleem niet. Dat kan nooit weggenomen worden.

Uit onderzoek van Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman en 

econoom Angus Deaton van de Amerikaanse Princeton Uni-

versity blijkt dat je niet gelukkiger wordt als je meer verdient 

dan 58.000 euro. Miljoenen winnen in de loterij, nog een keer 

extra op vakantie, nog een auto, meer inkomen, meer bezittin-

gen of nog meer statussymbolen helpen je vanaf een bepaald 

punt niet om je een blijer gevoel te geven. Jennifer Aaker en 

Melanie Rudd van de Stanford University, en Cassie Mogilner 

van de University of Pennsylvania ontdekten dat tijd een veel 

betere valuta is om te sparen omdat je er veel gelukkiger van 

wordt. Het vervult je verlangen naar autonomie.

In zijn boek Drive beschrijft Daniël Pink dat mensen het geluk-

kigst worden als ze hun tijd gebruiken om deze door te bren-

gen met mensen die hun dierbaar zijn en met activiteiten waar 

ze zin in hebben. Je wordt zelfs gelukkig door tijd te steken in 

het nadenken over leuke dingen.

Heb je wel eens uitgerekend hoeveel vrijheid je kunt ‘kopen’ 

als je ervoor kiest om een auto van 25.000 euro juist niet te 

bestellen? Uitgaand van een modaal netto-inkomen van onge-

veer 12,50 euro per uur kun je in plaats hiervan kiezen voor 

tweeduizend uur vrije tijd! Dit staat gelijk aan ongeveer een 

jaar werken.

het vergroten van menselijk bewustzijn.’ Fouten maken ligt 

volgens Schultz aan de basis van de belangrijkste menselijke 

kwaliteiten: empathie, optimisme, voorstellingsvermogen, 

overtuigingen en moed.

Een fout meer of minder maken is niet zo erg. Wie bepaalt ove-

rigens of iets fout is of niet? Laten we, net als moeten, ook het 

woord ‘fout’ uit ons vocabulaire schrappen! Ik denk dat je uit-

eindelijk veel meer spijt krijgt van het feit dat je altijd aan de 

kant bent blijven staan dan van die ene keer dat je in een vieze 

koude sloot bent gesprongen. Lijkt het je niet uitermate onbe-

vredigend om je leven te eindigen met de twijfel of je niet veel 

meer uit het leven had kunnen halen dan je daadwerkelijk 

hebt gedaan?

‘Oké, en de hypotheek dan?’

De kans is groot dat je een prijs betaalt voor je vrijheid, moge-

lijk zelfs letterlijk. Financiële verplichtingen vormen voor de 

meeste mensen het belangrijkste struikelblok om te doen wat 

VAN RUILEN KOMT HUILEN?

Laat je niet bang maken voor het maken van afwijkende keuzes. 

Probeer je in plaats hiervan juist voor te stellen wat het je alle-

maal op kan leveren. Maak eens een lijst met alle bezittingen die 

je kunt verkopen, alle bezigheden waarmee je kunt stoppen en 

alle relaties die je kunt beëindigen. Wat zou je hiervoor allemaal 

in de plaats willen doen?
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was gestopt met werken, de ander had een totaal ander beroep 

gekozen en weer een ander was geëmigreerd. Het waren inspi-

rerende verhalen van mensen die blij waren dat ze hun leven 

een eigen draai hadden gegeven. Maar de verhalen hadden ook 

een pijnlijke kant. Niemand was tot zijn of haar wending geko-

men na een ‘zorgvuldige afweging van plussen en minnen’. Alle 

geïnterviewden hadden hun beslissing pas genomen na een 

ingrijpende gebeurtenis. Ze hadden de knop pas omgedraaid 

toen ze met hun rug tegen de muur stonden. Voor de een was 

de ingrijpende gebeurtenis een jarenlange burn-out, voor de 

ander een ernstig auto-ongeluk. Psychologen noemen dit soort 

gebeurtenissen life changing events: gebeurtenissen die je lijken 

te dwingen om je leven aan te passen. De kunst is natuurlijk 

om zo’n pijnlijk life changing event voor te zijn en om nu al te 

bepalen wat je wilt. Je kunt hiermee zelfs de kans verkleinen dat 

een aantal van dergelijke events je in de toekomst plotseling zal 

overkomen. Een geruststellende gedachte toch?

PIEKEN DOOR TE SPIEKEN

Als het niet lukt om te bedenken wat je wilt, kun je ook bij 

vrienden, collega’s of zelfs BN’ers spieken. Welke eigenschappen 

spreken jou aan en welke bezigheden zou jij zelf ook graag uit 

willen voeren? Met andere woorden: op wie ben je stiekem een 

beetje jaloers? Maak een lijst met namen en de eigenschappen 

of bezigheden om zo jezelf te inspireren. Beter goed gejat dan 

niets verzonnen!

Hoe vul je je bucketlist?

Het vullen van een bucketlist met je eigen verlangens is vol-

gens mij de meest onderschatte bezigheid in een mensenle-

ven. Helaas doen velen dit pas wanneer ze plotseling worden 

geconfronteerd met de naderende dood. Dan doet het er 

opeens wel toe wat ze willen. Niet in de laatste plaats omdat 

de angst voor toekomstige kritiek in rook is opgegaan. Je hebt 

tenslotte bijna geen toekomst meer. Paradoxaal genoeg vindt 

je omgeving het nu opeens wel goed dat je voor jezelf kiest. 

Die moedigt het zelfs aan! Je hebt tenslotte nog maar even te 

leven. Waarom moedigen we elkaar niet aan als we nog een 

heel leven voor ons hebben? 

Waar besteed je doorgaans meer tijd aan, aan het samenstel-

len van je boodschappenlijstjes, het uitzoeken van de meest 

geschikte outfit voor op je werk, het vinden van de beste ener-

gieleverancier of het ontdekken van je verlangens? In de file 

drijven je gedachten vast wel eens af naar de voor jou Grote 

Dingen des Levens. Maar het blijft meestal bij dagdromen. Ik 

ken helaas weinig mensen die er, zonder dat er een specifiek 

loopbaanvraagstuk of iets dergelijks speelt, een uur per week 

voor uittrekken. Ik durf te wedden dat de meeste mensen 

meer tijd steken in het kiezen van een nieuwe auto dan in het 

bepalen van hun idealen.

Jaren geleden interviewden journalisten van de Volkskrant men-

sen die een grote wending hadden gemaakt in hun leven. De een 
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waarbij jij het bedrijf niet meer leidt, maar de waarden van je 

ouders ook werkelijkheid worden. Dan kun jij jouw dromen 

gaan verwezenlijken.

Met andere woorden: als je op zoek bent naar wat belangrijk 

voor jou is, helpt het om met een vergrootglas te kijken naar 

datgene waar je een hekel aan hebt. Vraag je af waarom je iets 

blijft doen. Welk willen gaat er schuil achter al dat moeten? 

Welke pijn wil je met dat moeten vermijden?

Kom uit je moetendoolhof

Gelokt door je behoefte om het anderen naar de zin te maken 

en bang voor de angst om niet door die anderen geaccepteerd 

te worden, ben je langzaam maar zeker verdwaald in een moe-

tendoolhof. En daar zit je dan, met de bewegingsvrijheid van 

een vogel in een kooitje.

De meeste mensen proberen de doolhof te verlaten door ach-

ter externe zekerheden (lees: normen, geld en spullen) aan te 

lopen, zoals financiële zekerheid. Ze wachten tot ze door het 

winnen van de straatprijs in de Postcodeloterij hun vrijheid 

kunnen kopen. Met een flink geldbedrag op de rekening heb 

je tenslotte alle vrijheid van de wereld, dan moet je helemaal 

niets meer. Toch?

Helaas, zo zal het niet lukken om de doolhof te verlaten. De 

muren van de doolhof zijn niet opgebouwd uit schaarste, maar 

juist uit overvloed. We hebben zoveel geld, zoveel werk en 

zoveel sociale verplichtingen dat we onze persoonlijke waar-

den uit het oog zijn verloren.

Natuurlijk vind je wat je wilt niet in de spiegel van de ander, in 

een lijst of in een boek. De waarden die jij belangrijk vindt, kun 

je alleen maar in jezelf vinden. Tijd nemen om je eigen waar-

den (terug) te vinden is de enige methode om uiteindelijk te 

genezen van het moetenvirus. Ik heb geen truc om je hierbij te 

helpen, maar wel het volgende advies dat je tot meer inzicht 

kan brengen.

Achter je moeten schuilt altijd een willen

Zoals ik in het begin van dit deel al schreef, gaan er achter 

de dingen die je denkt te moeten doen belangrijke waarden 

schuil. Wát je doet, vind je misschien vervelend, maar waaróm 

je het doet heeft vaak een heel goede reden. Laat ik dit verdui-

delijken met een voorbeeld.

Stel, je hebt de jachtwerf van je ouders overgenomen. Zij heb-

ben altijd hard gewerkt om er een florerend bedrijf van te maken. 

Diep in je hart weet je dat jij hun passie niet deelt, je hebt eigen-

lijk niets met boten, nooit gehad ook. Wat moet je er dan mee? 

Je krijgt het echter niet over je hart om je ouders te vertellen dat 

je liever iets anders wilt doen met je leven. Je kiest ervoor omdat 

je geen ruzie met je ouders wilt of omdat je bang bent om hen 

teleur te stellen. Wat te doen? Hoe kun je je eigen dromen reali-

seren en een goede relatie met je ouders behouden?

Probeer erachter te komen waarom zij het belangrijk vinden 

dat jij directeur bent van het familiebedrijf. Gaat het om hun 

eigen financiële stabiliteit, om waardering of erkenning, of lig-

gen er nog heel andere drijfveren aan ten grondslag? Samen 

kun je vervolgens alternatieven bedenken voor een oplossing 
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een uitdagende hobby begint: je begeeft je in een mijnenveld 

vol spannende uitdagingen en nieuwe mensen.

In het begin van dit deel beschreef ik een aantal helden, onder 

wie Napoleon en Amy Winehouse. Wat hen verbindt, is dat zij 

allemaal authentiek handelden. Met andere woorden; zij lieten 

de heersende normen los en gaven hun eigen waarden vorm. 

Zij waren zich bewust van het feit dat je jezelf niet vindt in de 

spiegel van een ander. Maar zoals je weet hebben zij ondanks 

hun keuze voor passie geen zorgeloos leven gehad. Integen-

deel, ze waren heel kwetsbaar en gingen struikelend door het 

leven. Maakte dat hen minder gelukkig? Ik denk het niet. Wer-

den ze een outcast door hun eigenzinnige keuzes? Juist niet, 

ze werden geprezen om hun eigenzinnigheid, zoals mijn vrien-

den en ik onder de indruk waren van mijn eigenwijze vriend 

Andreas.

Als je kiest voor jezelf, zul je versteld staan van je aantrek-

kingskracht. De Amerikaanse hoogleraar Brené Brown noemt 

dit de kracht van kwetsbaarheid. Pas als je accepteert dat je 

niet perfect hoeft te zijn in de ogen van anderen en dat wat je 

drijft waardevol is, zul je de kracht ervaren die je nodig hebt 

om steeds weer nieuwe keuzes te maken en een waardevolle 

relatie met anderen aan te gaan.

Door te kiezen voor de waarden die belangrijk voor je zijn 

word je ook een held – je eigen held.

Veiligheid: ruil externe zekerheden in voor waardevolle keuzes

Je weet zeker dat je voor de juiste waarden hebt gekozen als 

je plotseling een stemmetje hoort dat roept dat je dit niet 

Ik ga je teleurstellen als je had verwacht dat ik in dit derde deel 

over willen een simpel stappenplan voor het ontdekken van je 

waarden had gepresenteerd. Helaas, er is geen makkelijke weg 

uit de moetendoolhof. Een doolhof is per definitie ingewik-

keld, net als het leven. Uit een doolhof komen is moeilijk, maar 

gelukkig is het wel degelijk mogelijk. In een fysieke doolhof is 

het bijvoorbeeld essentieel dat je elke optie uitprobeert, eerst 

linksom, en als die weg doodloopt rechtsom. Zo is het ook met 

de moetendoolhof. Het ene moment zul je het idee hebben 

dat het lekker opschiet, terwijl je het volgende moment tot de 

ontdekking komt dat je ‘vast’ bent gelopen. Niets aan de hand. 

Gewoon omdraaien, een stukje teruglopen en een andere weg 

kiezen.

Om je te helpen uit de doolhof te komen en te ontdekken wat 

je wilt, geef ik aan het slot van dit deel vijf adviezen die je kun-

nen helpen om de vrije wereld van willen en kunnen te berei-

ken.

Authenticiteit: wees niet bang om kwetsbaar te zijn

Weten wat je wilt en actie ondernemen zodat je krijgt wat je 

wilt, zou wel eens het grootste cadeau kunnen zijn dat je jezelf 

kunt geven. Maar wat gebeurt er als je dat doet? Word je dan 

direct zo blij als een kind dat eindelijk die hond heeft gekregen 

waar het jarenlang over heeft gedroomd, zo gelukkig als een 

verlichte boeddhist? Helaas, dat is een illusie. Integendeel: kie-

zen voor willen betekent kiezen voor kwetsbaarheid. Je komt 

tenslotte boven het maaiveld uit. Of je het nou uitmaakt met 

je vaste partner, parttime gaat werken of op latere leeftijd met 
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lute zekerheden. Je vaste baan kan morgen door een reorga-

nisatie op de tocht staan. De kleding die vandaag hip is, kan 

morgen uit de mode zijn. De mening die vandaag populair is, 

kan morgen achterhaald zijn.

Focus niet op wat je gaat missen, maar richt je op wat je wilt 

creëren. Zolang je aan andermans normen gehecht blijft, zal 

dit bij het maken van keuzes altijd ten koste gaan van je eigen 

waardigheid. Een Engelsman zei mij ooit: ‘When you get attat-

ched, your dignity will drop.’

Een paar jaar geleden hoorde ik het pijnlijke maar bemoedi-

gende verhaal van een vader wiens ex erin slaagde om hun 

kind bij hem weg te houden na een scheiding. Hij zag het kind 

jarenlang niet. Vanuit zijn verlangen naar liefde, contact en 

bijdragen besteedde hij veel tijd en geld aan het voeren van 

rechtszaken om zijn kind weer te mogen zien. Op zekere dag 

klopte het kind, dat inmiddels een tiener was, uit zichzelf bij 

hem aan. Het kind besloot uiteindelijk zelfs om bij hem te gaan 

wonen, ondanks het feit dat ze elkaar jarenlang niet hadden 

gezien. Omdat hij echter altijd voor zijn kind was blijven knok-

ken, wist het kind waar hij voor stond en dat hij van hem hield. 

Hij had laten zien wat hij wilde en dat betaalde zich nu terug 

met heel veel liefde.

Zekerheden krijg je niet, die creëer je door waardige keuzes te 

maken.

Acceptatie: geef en krijg respect door afstemmen

‘Het is respectvol om je netjes volgens de norm te gedragen,’ 

zeggen mensen. Respect heeft echter niets met normen te 

kunt maken. Je ego sputtert tegen en spiegelt je een horror-

scenario voor waarin alles mislukt. Kies toch voor je oude 

vertrouwde leven, zegt het stemmetje, dan loop je helemaal 

geen risico’s.

Ik ken veel mensen die bang zijn om hun zekerheden te verlie-

zen als ze kiezen voor wat ze daadwerkelijk willen. Maar zoals 

ik al eerder in dit boek heb beschreven: er bestaan geen abso-

ZWAK OF KWETSBAAR?

Veel mensen verwarren de termen zwakte en kwetsbaarheid. 

Omdat ze bang zijn als zwak te worden versleten, durven ze zich 

niet kwetsbaar op te stellen.

Zal ik eens zeggen wat kwetsbaar opstellen volgens mij is? 

Ga dan nu rechtop voor een grote spiegel staan en verdeel je 

gewicht gelijkmatig over je twee benen, die in een lichte spreid-

stand staan. Voel je dat je stevig staat? Strek daarna je linkerarm 

naar links en je rechterarm naar rechts. Je neemt nu zowel ver-

ticaal als horizontaal ongeveer dezelfde ruimte in. Tover nu een 

ontspannen uitstraling op je gezicht en kijk dan in de spiegel. Zo 

ziet kwetsbaarheid er volgens mij uit. Door je open houding is 

er natuurlijk een risico van pijn (je zou een directe rechtse maar 

moeilijk kunnen ontwijken), maar met je open armen sta je ook 

open voor anderen en voor nieuwe kansen.

Het alternatief is om ineengedoken in een hoekje te gaan zitten. 

Dan kan niemand je wellicht raken, maar gaat de wereld aan je 

voorbij. Dat is mijn beeld van zwakte. Aan welke houding geef jij 

de voorkeur?
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Wil je respect tonen, toon dan belangstelling voor andermans 

waarden. Wil je respect oogsten, zoek dan naar je eigen waar-

den.

Vrijheid: waarden zijn alles wat je nodig hebt

Veel mensen die denken dat ze hebben gekozen voor willen, 

hebben slechts het ene moeten ingeruild voor het andere 

moeten. Zo zijn ze nog steeds niet vrij. Ze zeggen hun stress-

baan op en gaan vervolgens in een ander land een camping 

opzetten, wat nog meer stress oplevert dan ze al hadden. Er is 

natuurlijk niets mis met zo’n keuze als je met het bouwen en 

runnen van een camping veel van je favoriete waarden kunt 

bevredigen: creativiteit, sociale contacten, ondernemerschap. 

Maar als je het louter doet om aan stress te ontkomen, schiet 

je er niets mee op. Laat alles los waar je niet meer aan vast wilt 

zitten.

Waarden zijn soms moeilijk te onderscheiden van normen, het 

gaat altijd om abstracte begrippen die helemaal niet makkelijk 

te duiden zijn. Vrijheid is een waarde en met mes en vork eten 

is een norm. Maar nu maak ik het wat moeilijker: is vrije tijd een 

waarde of een norm? Kortom, neem de tijd om goed te onder-

zoeken of de waarde die je kiest niet stiekem een norm is, een 

wolf in schaapskleren.

Wees niet bang voor botsende waarden als je vrij wilt zijn. Stel, 

je hebt behoefte aan meer creativiteit en je wilt graag gaan 

schilderen, een bezigheid waar je als kind gek op was. Je part-

ner kijkt je helaas wat glazig aan als je dit vertelt. Ja, maar waar 

ga je dat dan doen? En wanneer? We hebben al zo weinig vrije 

maken, maar alles met waarden. Respect tonen doe je in mijn 

ogen door te laten merken dat je iemand aanvaardt als een 

waardevol mens. Dat heeft dus geen bal te maken met bijvoor-

beeld een maatschappelijke positie en de normen die daarbij 

horen. Een beroemde en welvarende BN’er kan respect tonen 

aan een zwerver, en de zwerver kan respect tonen aan de BN’er.

Anders dan je misschien denkt, maakt het de mensen om je 

heen in essentie niet uit hoe je je kleedt, welke auto je rijdt, 

en of je aan tafel alle etiquetteregels beheerst. Ze zullen res-

pect voor je hebben als je enthousiast praat over je wekelijkse 

tenniswedstrijd en omdat je je werk met zoveel passie doet 

(jouw waarden), en als jij je geïnteresseerd toont in hun leven 

(hun waarden). Je hoeft dus helemaal niet volgens andermans 

normen en waarden te leven, net zo min als jij dat van hen 

verwacht. Met andere woorden: je hoeft geen toestemming te 

vragen voor je keuzes, al kun je je keuzes wel afstemmen met 

anderen – dat noemen we in het dagelijks leven respectvol.

In de praktijk valt het niet mee om altijd respectvol te zijn. We 

weten vaak niet wat de ander drijft, maar toch vinden we er 

iets van. Dit is aan ene kant logisch, want van kinds af aan heb-

ben we geleerd om dingen met elkaar te vergelijken zodat we 

ze makkelijk in herkenbare hokjes kunnen stoppen. Dat heb-

ben we zo vaak geoefend dat we er als volwassenen in uitblin-

ken. Papier hoort in de papierbak, een bankmanager hoort 

in een Audi en een zwerver hoort onder een brug. Al die nor-

men verhullen dat mensen in werkelijkheid dezelfde waarden 

delen. We delen onze behoefte aan waarden als vrijheid, geluk 

en sociaal contact.
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Zoek je creativiteit en heeft je partner behoefte aan meer per-

soonlijk contact? Misschien kun je een vakantie inlassen en 

een schildercursus volgen in Zuid-Frankrijk. Jij kunt je schilder-

vaardigheden weer op niveau brengen, en je houdt daarnaast 

voldoende tijd over om samen door te brengen. Of je besluit 

om je tweede auto weg te doen en minder te gaan werken. Jij 

houdt daarmee tijd over om te schilderen, en je bent boven-

dien vaker thuis zodat je meer tijd samen door kunt brengen. 

Denk niet ‘ik moet’ of ‘jij moet’, maar ‘wat willen wij?’.

tijd die we samen door kunnen brengen. Jouw behoefte aan 

creativiteit lijkt te botsen met de behoeften van je partner, wat 

te doen?

In dit voorbeeld, zoals in elke situatie waarin waarden op het 

eerste gezicht lijken te botsen, is er geen enkele reden voor 

paniek. Waarden kunnen namelijk niet botsen! Naarmate beide 

‘partijen’ helder inzicht hebben in de waarden die belangrijk 

voor hen zijn, wordt het alleen maar makkelijker om tot een 

oplossing te komen. Juist als die waarden niet bekend zijn, ben 

je genoodzaakt om erover te ruziën.

De kunst bij schijnbaar conflicterende waarden is om juist 

meerwaarde te creëren. Probeer niets van elkaars waarden af 

te snoepen door elkaar in een normenharnas te snoeren, maar 

probeer juist nieuwe mogelijkheden te scheppen. Die oplos-

singen komen niet aanwaaien, maar ze zijn wel de moeite van 

het verkennen waard. Onder druk wordt alles vloeibaar.

WAARDEVOLLE TOP TIEN

Dreigen de normen van jou en de mensen om je heen te botsen? 

Laat het niet op een confrontatie aankomen en bedenk alter-

natieve oplossingen die waardevol zijn voor alle betrokkenen. 

Beperk je niet tot één of twee, maar bedenk er minimaal tien. 

Dat lijkt misschien veel, maar het daagt je uit om creatief te zijn 

en verder te kijken dan je neus lang is. Bepaal de top tien door te 

brainstormen: bedenk ongeremd ideeën zonder ge-ja-maar. Elk 

idee is welkom. Wedden dat je een oplossing kunt bedenken?
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of ik even twee zakken vuilnis naar de container wil brengen. 

Ze staan hinderlijk in de weg en daarnaast spreekt de geur 

die deze volle zakken verspreiden ons ook niet echt aan. Ter-

wijl ik op de camping zonder na te denken in mijn jogging-

broek naar de winkel liep, merk ik nu weerstand bij mezelf. 

We wonen midden in het centrum van Zwolle en de vuil-

container staat een paar honderd meter verder. ‘Gatver,’ ver-

zucht ik tegen mijn partner, ‘ik heb geen zin om me nu eerst 

weer in een spijkerbroek te hijsen.’ ‘Wie zegt dat dat moet?’ 

vraagt mijn partner. ‘Ik kan toch niet zo in mijn joggingbroek 

over straat?’ is mijn reactie. ‘Waarom kan dat niet?’ krijg ik als 

tegenreactie. Ja, waarom kan dat eigenlijk niet? Waarom zou 

ik zorgeloos in mijn joggingbroek (of zelfs in mijn zwemshort) 

over de camping lopen en er nu thuis zo moeilijk over doen? 

Al snel kwam ik erachter dat de waarden ‘gemak’ (niet omkle-

den) en ‘geruststelling’ ( je weet nooit wie ik tegenkom) met 

elkaar aan het armpje drukken waren. Ik heb vervolgens mijn 

waarde ‘gemak’ een handje geholpen door me af te vragen 

wat er zou gebeuren als familie, vrienden, kennissen of zelfs 

klanten mij in mijn joggingbroek zouden zien. Geen probleem 

natuurlijk, tenminste, zolang ik er zelf geen probleem van 

maak. Ik kan er gewoon voor kiezen om in joggingbroek naar 

de vuilcontainer te lopen. Dat heb ik uiteindelijk ook gedaan. 

Om mezelf mentaal te stretchen ben ik vervolgens ook nog 

een winkel binnengelopen om een cd te kopen. Eenmaal thuis 

was ik trots op mezelf: ik had vier grote stappen gezet. Ik was 

via moeten, mogen en willen bij kunnen beland. Ik moest mijn 

spijkerbroek aantrekken, ik mocht mijn joggingbroek aanhou-

Deel 4 • Kunnen

Waarom zou je altijd op je tenen lopen?

Dat houdt niemand vol, geloof dat maar van mij

Bal je vuisten niet, maar hou je handen open

Kijk in plaats van steeds omhoog een keer opzij

Uit: ‘Lef ’ van Karin Bloemen

We staan met de caravan op een mooie camping in Frankrijk. 

Nadat ik samen met mijn partner een wandeling door een pit-

toresk stadje heb gemaakt, besluit ik om bij terugkomst op 

de camping heerlijk mijn campingsmoking aan te doen. Ik 

heb nog maar net mijn benen in mijn joggingbroek gestoken 

of mijn partner vraagt of ik nog even een boodschap bij de 

campingwinkel wil doen. Even later wandel ik in mijn jogging-

broek over de camping op weg naar de campingwinkel. Twee 

weken later doet zich thuis een vergelijkbare situatie voor. Ik 

zit in mijn joggingbroek op de bank als mijn partner vraagt 
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gewoon dan doe je al gek genoeg’. Weet jij wat ‘gewoon’ is? 

En doe je juist niet gek als je anderen probeert te imiteren? 

Stop met jezelf te indoctrineren met de boodschap dat we ons 

lot maar moeten accepteren, ons moeten conformeren aan de 

massa en onze persoonlijke behoeften moeten vergeten. Wat 

een onzin! Waarom zouden wij niet voor de ware kunnen kie-

zen? Waarom zou ons leven geen happy end kunnen hebben? 

Realiseer je dat je leven veel meer op een film dan op een foto 

lijkt. Natuurlijk zijn er verschillen te bedenken tussen het echte 

leven en een film. Er is zelfs een heel bemoedigend verschil 

aan te wijzen. Zo wordt bij een film het verhaal door de scena-

rioschrijvers aan de hoofdrolspelers opgelegd. Verschillende 

scenarioschrijvers hebben ons op dezelfde manier tijdens 

onze opvoeding allerlei verhalen voorgeschreven. Hierin zit 

BURGERLIJK OF POSTMODERN?

Online zijn er veel tests te vinden die je kunnen helpen bij het 

ontdekken van persoonlijke behoeften wanneer ze niet vanzelf 

bij je boven komen drijven. Een bijzondere test is onderdeel van 

het Mentality-waarden- en leefstijlonderzoek. Volgens de onder-

zoekers bestaat de Nederlandse samenleving uit acht sociale 

milieus, die zijn samengesteld op basis van persoonlijke opvat-

tingen en waarden. Als je de test doet, krijg je vervolgens te zien 

binnen welke categorie je valt. Behoor je volgens deze test tot de 

postmoderne hedonisten, de traditionele burgerij of de gemaks-

georiënteerden? Sluit je niet op in een van deze hokjes, maar 

gebruik de uitkomsten juist om de uitgang uit je huidige doolhof 

te vinden.

den, ik wilde mijn joggingbroek aanhouden en uiteindelijk 

bleek ik het ook te kunnen.

We kijken naar Hollywoodfilms en pinken een traan weg als 

de held kiest voor de ware of besluit om zich, met gevaar voor 

eigen leven, tegen de vijand te verzetten. Als we de bioscoop 

uit lopen, lijkt het bijna onmogelijk om zelf ook dergelijke keu-

zes te maken. Op het witte scherm lijkt het allemaal zo gemak-

kelijk. De hoofdrolspeler twijfelt wat, maakt een paar keuzes 

die niet het gewenste resultaat opleveren, om uiteindelijk die 

moedige stap te zetten waardoor het leven een verrassende 

wending neemt. In The godfather besluit Michael Corleone om 

toch voor zijn maffiafamilie te gaan werken. In Titanic kiest 

Rose voor haar geliefde Jack.

Scenarioschrijvers die zo’n klassieke Hollywoodfilm willen 

maken, weten dat ze het maximale effect in de zaal bereiken 

als ze de definitieve keuze van de hoofdpersonen op pagina 90 

van een scenario van 120 pagina’s laten plaatsvinden. Tegen-

vallers en meevallers worden als peper en zout over het sce-

nario verdeeld en op pagina 90 is het dan zover: dan valt het 

besluit en volgt het laatste gevecht, voorzien van veel tranen 

of bloed. Hierna wordt in een verrassend einde bevestigt dat 

de hoofdpersoon de juiste keuze heeft gemaakt.

‘Het leven is geen film,’ hoor ik mensen zeggen als ik deze 

voorbeelden geef, hiermee aangevend dat wat helden in een 

film doen in het echte leven niet mogelijk is. Dat klinkt logisch, 

maar in mijn ogen houden we onszelf met zo’n excuus onno-

dig klein. Het is voor mij net zo’n dooddoener als ‘doe maar 
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doen, tot over hun oren in de schulden of houden een relatie 

in stand waarvan de houdbaarheidsdatum al lang is verstre-

ken?

Het tweede deel ging over ‘mogen’. Hier heb ik je laten zien 

dat we vaak toestemming vragen voor de keuzes die we willen 

maken terwijl dit helemaal niet nodig is. Moeten en mogen zijn 

de illusies waarmee je jezelf wijsmaakt dat je geen ‘afwijkende’ 

keuzes mag maken. Gelokt door onze begeerte en de daaruit 

voortkomende behoefte aan acceptatie kleuren we daarom 

keurig binnen de lijntjes. Er moet echter helemaal niets. De 

groeten! Je kunt gewoon doen wat je wilt. Je hoeft slechts de 

consequenties van je keuzes te aanvaarden. Deze consequen-

ties zijn nooit met zekerheid te voorspellen, maar ja, dat geldt 

ook als je blijft doen wat je nu doet.

In het derde deel over ‘willen’ heb ik je willen stimuleren om 

te ontdekken waar het je echt om gaat. Pas als je weet welke 

waarden de fundering onder je keuzes vormen, kun je op een 

bevredigende manier invulling geven aan je leven.

Dit vierde en laatste deel bevat het laatste stukje van de puzzel: 

‘kunnen’. Hier wil ik je confronteren met het simpele feit dat je 

verlangen pas werkelijkheid wordt als je een knoop doorhakt 

en in actie komt. Als je van muziek houdt en componist wilt 

worden, is dagdromen gezond om je gedachten te ordenen en 

plannen te maken. Het maakt je echter nog geen componist. 

Pas als je naar je manager loopt en vertelt dat je parttime gaat 

werken en op je extra vrije dagen de eerste noten van je eigen 

compositie op papier zet, doe je daadwerkelijk wat een com-

ponist doet.

dan ook níét het verschil. Het grote verschil is dat de hoofd-

rolspelers in een film niet zelf voor de wendingen in hun ver-

haal kunnen kiezen, terwijl jij en ik dat wel kunnen. Wij kunnen 

zorgen voor onze eigen ontknoping – letterlijk zelfs door ons 

te ont-knopen van de verhalen waarin ons is aangegeven dat 

we onze eigen verlangens moeten laten varen. Dit ontknopen 

doe je niet één keer in je leven, niet twee keer, maar kun je elk 

moment van de dag opnieuw doen.

In het eerste deel van dit boek heb ik je laten zien hoe ons 

leven is doordrenkt van het woord moeten. We hollen soms 

naar ons werk zoals lemmingen gedachteloos naar de rand 

van de afgrond rennen. Sla de krant er maar eens op na: hoe-

veel mensen zitten er, doordat ze denken mee te moeten 

BANG VOOR HET LICHT

Het volgende citaat komt uit een gedicht dat staat in het boek 

Return to love van Marianne Williamsom. Het geeft in eenvoudige 

maar krachtige woorden aan dat als we onszelf ont-knopen, we 

als vanzelf in het licht van onze eigen kracht komen te staan en 

daarmee een inspiratiebron voor anderen kunnen zijn.

Niet de duisternis, maar het licht in ons

is wat we het meeste vrezen.

Wij vragen onszelf af:

‘Wie ben ik om mezelf briljant, schitterend, geweldig te achten?’

Maar wie ben jij om dat niet te zijn?
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staan waar we nu staan in ons leven. Stephen Covey verwoordt 

dit treffend door te zeggen: ‘Uiteindelijk zijn we het product 

van onze keuzes en niet van onze afkomst of onze opvoeding.’

Met wie van de 321.659 singles op de datingsite maak je een 

afspraak? Waar ga je wonen, in een appartement, een vrijstaand 

huis, in de stad, op het platteland, ga je kopen of huren? Wil je 

kinderen, en op welke leeftijd dan? Wat wil je worden: archi-

tect, verpleegkundige, onderwijzer? En dan hebben we het 

alleen nog maar over de zogenaamde Grote Keuzes in je leven. 

Tussen negen en vijf (en vijf en negen) zijn er nog ontelbare 

kleine keuzes te maken. Welk dossier behandel je het eerst: dat 

van die loyale klant of juist van die nieuwe klant vol potentie? 

Wat ga je vanavond eten: aardappelen-groenten-vlees, Itali-

aans of Nepalees?

Kiezen is lopendebandwerk geworden voor de moderne 

westerse mens. We doen het continu. Als we hier zo goed in 

getraind zijn, waarom vinden we het dan nog steeds zo moei-

lijk?

De keuzeparadox en de prijs van luiheid

We kiezen aan de lopende band. Eigenlijk zijn we er, zonder 

dat we dit altijd bewust doorhebben, goed in getraind. Toch 

blijven we het moeilijk vinden. Deze keuzeparadox is bijzon-

der en tegelijkertijd heel verklaarbaar. Onze hersenen hebben 

een primitief deel en een nieuwer deel. De meer primitieve 

delen van de hersenen, zoals het limbische systeem, houden 

zich bezig met bijvoorbeeld angst en agressie. In het nieuwere 

deel, de neocortex, worden de hogere functies zoals redene-

Moeten en mogen zorgen voor een passievere vorm van leven 

dan willen en kunnen. Je doet wat er van je wordt verwacht, 

je laat je meeslepen door de moetenwind en je ziet vervol-

gens wel waar je terechtkomt. Valt dit uiteindelijk tegen, dan 

kun je altijd nog gaan klagen. Willen is een veel actievere 

vorm van leven. Je voelt dat er iets in je kolkt, je onderzoekt 

wat op dat moment waardevol voor je is en je past je gedrag 

hieraan aan om zo je gedroomde doelen waar te maken. Dat 

vereist dat je keuzes maakt die vaak moeilijk zijn omdat je de 

consequenties niet kunt voorspellen. Maar eerlijk is eerlijk, je 

hoeft ze niet te maken. Het mag, maar er moet niets. Je kúnt 

het doen, net als Michael Corleone en Rose. Tenminste, als jij 

dat wilt.

Waarom we kiezen voor onszelf zo moeilijk vinden

Als je voor je ontspanning een boswandeling gaat maken en 

op een splitsing komt, is het meestal niet van wezenlijk belang 

welke kant je op gaat. De wandeling is tenslotte belangrijker 

dan de route. Je slaat linksaf en je staat de rest van de wande-

ling niet meer stil bij deze keuze. Bij de volgende afslag maak 

je vervolgens weer een keuze, en daarna nog één en weer één 

totdat je ergens uitkomt. Mogelijk is dit de plek die je voor 

ogen had. Zo niet? Niets aan de hand, je kiest gewoon nog een 

afslag en wandelt lekker door.

In ons dagelijks leven lijken onze beslissingen veel gewichti-

ger en rationeler. Maar ons leven zit in werkelijkheid boorde-

vol bewuste en onbewuste beslissingen die maken dat jij en ik 
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keuzes die we daar te maken hadden voor ons lijfbehoud, zijn 

niet te vergelijken met de keuze tussen een beleggingshypo-

theek en een annuïteitenhypotheek. Welke van de twee hypo-

theken je ook kiest, je gaat er niet direct dood aan. Het kost 

misschien een paar centen als je een nieuwe keuze wilt maken, 

maar het kan. Een verkeerde keuze op de savannen kon er ech-

ter voor zorgen dat je nooit meer nieuwe keuzes kon maken.

Gelukkig hebben onze hersenen een prachtige oplossing wan-

neer er zich een dilemma voordoet: ze slaan op tilt. We hebben 

de neiging om dan helemaal niets meer te doen. Psychologen 

noemen dit onze omission bias, waarmee ze aangeven dat we 

liever niets doen dan dat we een risicovolle actie ondernemen. 

Herken je van die momenten in je eigen leven? Wanneer je 

niets doet, kraait je primitieve brein victorie.

De Amerikaanse hoogleraar medische ethiek David Asch 

bedacht een slim maar confronterend experiment om aan te 

tonen hoe we ons onttrekken aan (lastige) keuzes. Hij legde 

ouders voor dat er een griepepidemie was uitgebroken. Tien 

van de tienduizend kinderen zouden als gevolg hiervan komen 

te overlijden. Gelukkig was er een vaccin, maar dit vaccin had 

bijwerkingen waardoor vijf op de tienduizend kinderen zou-

den overlijden. Gaat u uw kinderen laten inenten, was de vraag 

van Asch. Wat denk je dat de uitkomst was? De meerderheid 

van de ouders zei nee. Dit was rationeel gezien de verkeerde 

keuze. De overlevingskans bij inenten was namelijk groter. 

Ondanks dit gemakkelijke rekensommetje zei het primitieve 

systeem van de meeste ouders nee. Asch verklaarde dit met 

de veronderstelling dat ouders bang waren voor het schuld-

ren, plannen, verbeelding, en logisch denken aangestuurd. 

Beide delen zijn nauw met elkaar verbonden. Hierdoor is de 

interpretatie van informatie uit de grote boze buitenwereld 

vaak een mengeling van gevoel enerzijds en verstand ander-

zijds.

Als je kiest tussen verhuizen en niet verhuizen, ben je volgens 

neurologen aan de ene kant bang voor verandering, maar aan 

de andere kant ben je ook in staat om een rationele keuze te 

maken. Beide ‘denkwijzen’ hebben een functie en zijn niet per 

definitie goed of slecht. Rationeel kiezen is goed, want het stelt 

je in staat om een afgewogen beslissing te nemen op basis van 

denkbeeldige voor- en nadelen. Ook gezonde angst hebben is 

functioneel. Het voorkomt dat je lukraak beslissingen neemt 

waar je later spijt van krijgt. Of je er echter daadwerkelijk spijt 

van krijgt, is nooit vooraf te voorspellen.

We hebben dus twee slimme systemen die ons helpen te kie-

zen. Als dit kiezen niet lukt, dan zijn hier een paar redenen voor. 

De eerste reden is dat beide systemen elkaar kunnen tegen-

spreken. Rationeel kan verhuizen naar Houten de beste keuze 

zijn. Je lijst met voordelen is dan ook veel langer dan je lijstje 

met nadelen. Emotioneel durf je het echter niet aan. Je bent 

namelijk bang voor het nieuwe leven dat je je nu nog niet hele-

maal kunt voorstellen. De tweede reden waarom het moeilijk 

blijft om te kiezen zit hem in de bruikbaarheid van het primi-

tieve systeem. Het is gebouwd voor een andere wereld, een 

wereld waarin wij niet meer leven. Onze gevoelens van angst, 

boosheid en verlangen zijn ontstaan tijdens het overleven op 

de savannen en in het tropisch regenwoud. De fundamentele 
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het eerste geval probeer je in gedachten ongemakken in de 

toekomst te vermijden. Je zult jezelf dan regelmatig de com-

binatie ‘als/dan’ horen denken en zeggen. ‘Als ik dit kies, dan 

gebeurt er waarschijnlijk dat.’  Wanneer je je door je verlangen 

laat drijven, voel je de energie door je lijf stromen omdat je 

iets wilt creëren wat voor jou van wezenlijk belang is. Dit voelt 

meer als onderweg zijn naar de vakantiebestemming waar je 

je al maanden op hebt verheugd.

Nou, laat dan maar

Er is nog een reden waarom we tegenwoordig zo vaak blokke-

ren bij het maken van een keuze. Totdat ik aan dit boek begon, 

dacht ik dat we het maken van keuzes lastig vinden vanuit 

onze primaire angst voor schaarste. Langzaam maar zeker ont-

dekte ik dat het probleem hem juist zit in de overvloed waar-

mee we onszelf overladen. Omgaan met overvloed zit namelijk 

niet in ons DNA. We hebben ons door de eeuwen heen ontwik-

keld onder invloed van schaarste; hiermee dealen heeft ons 

gevormd tot wie we nu zijn. We kunnen natuurlijk wel leren om 

CHECKLIST EMOTIONELE KEUZES

Probeer als oefening de volgende keer dat je voor een belang-

rijke keuze staat niet alleen een lijstje met rationele voor- en 

nadelen te maken, maar ook een lijstje met emotionele voor- en 

nadelen. Leg deze lijsten vervolgens naast elkaar en steek je teen 

vervolgens in beide baden. Kies je voor het warme water of voelt 

het koude water op dit moment toch prettiger aan?

gevoel dat ze zouden hebben als hun kind als gevolg van de 

inenting zou komen te overlijden.

De tweede reden waarom onze keuzesystemen ons niet altijd 

optimaal ondersteunen, is dat ons primitieve systeem heel 

beïnvloedbaar is. De emoties die je voelt, zijn niet alleen van 

jou. Ze zijn een mix van die van jou en van de mensen om je 

heen. Als iedereen om je heen negatief is over je geplande ver-

huizing, dan is de kans groot dat je voorbijgaat aan je eigen 

verlangens, je positieve emoties én je rationele conclusie. 

Voordat je het doorhebt, neem je het besluit om het dan maar 

niet te doen.

We zijn allemaal primaten. Dit betekent dat we primair twee 

wegen kunnen bewandelen als het gaat om het maken van 

keuzes. We kunnen ervoor kiezen om te proberen potentiële 

pijn te vermijden door te blijven moeten. De vraag is echter 

of je dan geen pijn krijgt. Het is als besluiten om niet te gaan 

tanken terwijl je nog voor tien kilometer aan benzine hebt met 

nog duizend kilometer voor de boeg. Gelukkig heb je ook de 

keuze om te gaan staan voor het realiseren van je verlangens. 

Stel dat wat je wilt nog niet direct lukt, dan heb je nog steeds 

winst. Ondanks het feit dat je nog niet hebt gerealiseerd wat 

je wilt, zijn je wilspieren wel getraind. Dit is een gezonde basis 

voor de volgende keuze waarmee je het realiseren van je 

verlangen weer een stapje dichterbij brengt. Als je voor een 

keuze moment staat dat je als lastig ervaart, vraag je dan af of 

je je op dat moment laat leiden door angst of door je huidige 

verlangen. Je kunt dit overigens gemakkelijk herkennen. In 
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taten schokten zowel Amerikaanse marketeers als psycholo-

gen: er was namelijk maar liefst tien keer zoveel belangstelling 

voor de zes soorten jam dan voor de vierentwintig soorten 

jam! Het onderzoek werd in allerlei varianten herhaald. De uit-

komst was steeds hetzelfde: we hebben niet een beetje, maar 

ontzettend veel last van keuzestress.

Zowel psychologen als marketeers hadden tot dat moment 

geredeneerd dat meer beter is. De resultaten van de onder-

zoeken die ik de afgelopen jaren heb bestudeerd, geven ech-

ter aan dat het in werkelijkheid veel subtieler ligt. Het relatieve 

voordeel van elk extra alternatief kun je aftrekken van de mate 

waarin we ons beter voelen. Op zeker moment voelt een extra 

alternatief helemaal niet goed meer. En zo gek is dat natuurlijk 

niet. Kiezen kost tijd en inspanning. Hoe meer keuzes je hebt, 

hoe meer energie het kost. Ons systeem is erop gebouwd zo 

min mogelijk energie te verspillen om onze overlevingskansen 

te vergroten. Begrijp je nu waarom je lijf en leden soms in ver-

zet gaan als je wordt overladen met keuzemogelijkheden? Ik 

vind het niet zo vreemd hoor. Ben je wel eens met een nieuwe 

spijkerbroek een jeanswinkel uit gelopen terwijl je net een 

keuze had gemaakt uit eenenvijftig verschillende varianten? 

Voelde je je helemaal blij of liep je toch nog licht twijfelend de 

winkel uit? Was die skinny jeans eigenlijk toch niet wat moder-

ner? Die zwarte, die was ook wel leuk, maar ja, die was weer zo 

duur. Ben je vervolgens teruggelopen om een nieuwe keuze te 

maken of heb je je huidige keuze met veel plezier en enthou-

siasme omarmd?

met overvloed om te gaan, maar we hebben er relatief gezien 

gewoon nog bar weinig ervaring mee.

In vergelijking met wat we gewend waren, hebben we nu 

gewoon té vaak te kiezen en té veel mogelijkheden waaruit we 

kunnen kiezen. Kiezen tussen verhuizen en niet verhuizen is 

bijvoorbeeld niet slechts één keuze. Het is een grote kluwen 

aan verschillende keuzes die je hebt te ontwarren. Ga maar 

na: je hebt te kiezen tussen verschillende soorten woningen, 

hypotheken, scholen voor de kinderen, afstand tot het werk en 

vrijetijdsvoorzieningen. Daarnaast vraag je je af of er in Houten 

wel een leuke tennisclub is. Hoe vaak zul je je huidige vrienden 

nog zien? Wat voor wandelingen kun je er al dan niet maken 

met je hond? Hebben ze er wel het snelle internet dat je nu 

gewend bent? Zijn de winkels er op zondag open? Hoe staat 

het met de files op de uitvalswegen? Voor een weloverwogen 

keuze tussen blijven zitten waar je zit en verhuizen heb je bijna 

een supercomputer nodig. En dan nog. Ik kan me voorstellen 

dat je soms de capaciteit even niet hebt en denkt: nou, laat 

maar even.

Er is in mijn ogen pas sinds het jaar 2000 overtuigend bewijs 

geleverd voor het feit dat we helemaal niet om kunnen gaan 

met te veel keuzes. In dat jaar publiceerden de psychologen 

Sheena Iyengar en Mark Lepper een even kleine als bijzondere 

studie. Ze hadden consumenten in een luxe supermarkt jam 

aangeboden. Op de ene dag hadden ze vierentwintig soorten 

jam gepresenteerd. Op de andere dag kregen de bezoekers 

slechts zes soorten jam voorgeschoteld. De onderzoeksresul-
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ervaren. Hierbij onderschatten we de mogelijkheden die voor 

ons in het verschiet liggen.

Je kent vast het filmpje waarin je wordt gevraagd om je te con-

centreren op baseballende mensen, waardoor je de gorilla die 

door het beeld loopt niet ziet. Je hersenen waren bezig met 

de mensen en de bal. Ze hadden even geen tijd voor andere 

zaken. Nu even niet, roepen je hersenen, ik ben even bezig met 

belangrijkere zaken! Maar die gorilla is er wel, of je hem nou 

wilt zien of niet. 

Iedereen kan kiezen

Hopelijk heb ik je zojuist duidelijk gemaakt dat we gewoon 

minder ervaring hebben met het omgaan met zoveel keuzes. 

Je zou bijna gaan geloven dat we gewoon slecht zijn in kiezen. 

Toch denk ik dat het anders ligt. We hebben er misschien wei-

nig ervaring mee, maar we kunnen het wel.

We zijn bij onze geboorte feilloos in staat om te kiezen wat we 

willen. Kijk maar eens hoe een kind dit van nature doet. Een 

kind wil eten of niet, op schoot zitten of niet, spelen of niet. 

Bij een kind werkt het kiezenmechanisme perfect: het wil iets 

wel, of juist niet. Totdat de omgeving de schakelaar omzet van 

willen en kunnen naar moeten en mogen. In mijn ogen hoeven 

we het vertalen van dromen in daden dan ook niet te ontdek-

ken, maar slechts te herontdekken. We kunnen het allemaal, 

we zijn het echter verleerd.

Begin jaren zeventig trokken de wetenschappers Ellen Langer 

en Judith Rodin voor een onderzoek naar Arden House, een 

Nu even niet!

Gelukkig hebben onze hersenen, behalve dat ze op tilt kunnen 

slaan, nog andere manieren om ons te helpen bij het maken 

van keuzes die we lastig vinden. Ze focussen zich soms op 

slechts één aspect van een dilemma en laten de rest gewoon 

lekker waaien. Je herkent het wel: je wilt meer gaan bewegen 

en je overweegt daarom een racefiets te kopen. Je bent van-

daag eens even gaan kijken in die fietsenwinkel waar je nor-

maliter argeloos voorbij loopt. Die lichte, rode fiets met dat 

eigenzinnige frame, dat lijkt je wel wat. Je merkt dat dit plot-

seling de enige fiets is waar je aan kunt denken. Gek, eerder 

dacht je überhaupt niet aan fietsen. Sterker nog: plotseling zie 

je je favoriete model overal voorbijkomen! De prijs, het feit dat 

je tot nu toe je sportieve ambities altijd binnen een week hebt 

gestaakt en het gebrek aan vrije tijd waarover je nu al moppert, 

doen allemaal even niet ter zake. Je vergeet alle nadelen nu 

die prachtige fiets op je netvlies gebrand staat. Psychologen 

noemen dit onze focalism bias: we overschatten het belang 

van één aspect van ons leven omdat het gewoon makkelijker 

is om de rest te vergeten. Je stort je van het ene project in het 

andere, zodat je niet na hoeft te denken over je relatie die op 

dit moment niet echt soepel loopt. Je koopt een lot van de 

Staatsloterij, want als je de hoofdprijs wint, dan word je pas 

gelukkig! Dat je nu al bijna duizend euro rood staat, dat is een 

zorg voor later.

Een variant op de focalism bias is onze neiging om ons te con-

centreren op wat we kennen uit het verleden en wat we nu 
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Je wordt gelukkiger als je je eigen keuzes maakt. Dit heeft zelfs 

een positieve invloed op je gezondheid, waardoor het je over-

levingskansen vergroot! 

Ik heb zelf regelmatig aan den lijve ondervonden hoe gezond 

het is om keuzes te maken. Bijvoorbeeld toen ik jaren geleden 

het heft in eigen hand nam en mijn ontslag indiende bij de 

bank waar ik een aantrekkelijke functie had met (zo leek het 

toen) uitstekende carrièrevooruitzichten. Sommige collega’s, 

vrienden en familieleden verklaarden mij voor gek! ‘Hoe kun 

je zo’n functie inruilen voor zoiets als trainertje worden? Dat 

doe je toch niet?’ was de verbaasde reactie van een van mijn 

directiecollega’s uit het land. Eerder zou ik zijn gaan twijfelen 

na een dergelijke opmerking, toen wist ik echter zeker dat ik 

ontzettend verlangde naar vrijheid, bijdragen, creativiteit en 

authenticiteit. De nieuwe stap zag ik als de beste manier om 

gehoor te geven aan mijn verlangens.

Vanaf de eerste dag voelde ik me blij. Ik ben ontzettend tevre-

den over mijn huidige leven omdat ik doe waar ik het meest 

van geniet. Ik dacht destijds, toen ik een directiefunctie met 

dito status had, dat dit goed was voor mijn zelfvertrouwen. Dit 

bleek een farce te zijn. Ik paste me juist steeds aan. Aanpassen 

leidt tot steeds meer aanpassen, totdat je eigen gedrag je uit-

eindelijk echt niet meer past. Inmiddels begrijp ik dat ik geen 

zelfvertrouwen krijg door mijn imago of status, maar door het 

maken van keuzes die passen bij mijn waarden. Hierdoor word 

ik betrouwbaar in plaats van te proberen het vertrouwen van 

anderen te winnen door met alle winden mee te waaien. Ik doe 

wat ik wil, zonder dat ik de waarden van anderen daarbij uit 

bejaardentehuis in het welvarende buitengebied van New 

York. Ze organiseerden er een onderzoek dat revolutionaire 

resultaten zou opleveren en het leven van ontelbare ouderen 

in verzorgingstehuizen drastisch zou gaan verbeteren.

Langer en Rodin gaven de 47 bewoners op de vierde verdie-

ping een peptalk en stimuleerden hen om meer contact te 

maken met medebewoners, hun kamers te reorganiseren, 

film avonden te bezoeken en actief te zorgen voor een plant 

die ze zelf mochten kiezen. De 44 bewoners op de tweede 

verdieping kregen echter te horen dat de staf voor hen zou 

zorgen, dat ze de inrichting van hun kamers niet moesten ver-

anderen, dat ze op vaste avonden een film moesten kijken en 

dat ze stafmedewerkers moesten inlichten als ze andere bewo-

ners wilden ontmoeten. Ze kregen een plant toegewezen met 

daarbij de mededeling dat de staf daarvoor zou zorgen. Ander-

half jaar later deden Langer en Rodin de volgende schokkende 

ontdekking: op de tweede verdieping bleken twee keer zoveel 

ouderen te zijn overleden als op de vierde verdieping. Boven-

dien zei 93 procent van de bewoners op de vierde verdieping 

veel gelukkiger te zijn geworden, tegenover slechts 21 procent 

op de tweede verdieping. Later vertelde Ellen Langer dat ze 

de resultaten eerst niet durfden te publiceren, zo schokkend 

waren ze in hun ogen. Critici konden het ook amper geloven. 

Mede daarom werden de onderzoeken herhaald in andere 

gemeenschappen, echter met steeds dezelfde resultaten.

De conclusie van Langer en Rodin is dat iedereen keuzes kan 

maken en dat de regie die je daarmee neemt over je leven van 

cruciaal belang is. De groeten met moeten, is ook hun motto. 



DEEL 4 • KuNNEN  |  165

K
U

N
N

E
N

164  |  DE GROETEN MET MOETEN

posities mogelijk na het doen van twee zetten en meer dan 

negen miljoen verschillende posities na het voltooien van drie 

zetten door beide spelers. Na vier zetten loopt het helemaal 

uit de hand, dan zijn er al meer dan 318.000.000.000 verschil-

lende mogelijke posities denkbaar. En laten we eerlijk zijn: een 

schaakspel is toch wat minder complex dan het echte leven. 

Alles wat je doet, heeft invloed op de rest van je leven. Als je 

die ene dag je voet niet had verstuikt, was je niet naar de dok-

ter gegaan en was je in de wachtkamer niet verliefd geworden 

op degene die naast je zat.

Bij de meeste keuzes zijn er gewoon te veel factoren die het 

uiteindelijke resultaat kunnen beïnvloeden. Een lijstje met 

voor- en nadelen kan je een stukje op weg helpen bij het 

maken van een afgewogen keuze. Maar te lang piekeren leidt 

niet tot een gegarandeerd betere keuze, omdat je keuzes nu 

eenmaal niet louter rationeel of voorspelbaar zijn. Zoals de 

Amerikaanse filosofe Ruth Chang zegt: ‘Wetenschappelijk den-

ken biedt geen houvast bij onze waardenwereld als we kiezen.’ 

Verhef de door jou gedefinieerde voor- en nadelen daarom 

niet tot waarheid. Het zijn slechts hersenspinsels van je ego. 

Onderzoek de voor- en nadelen om wat meer helderheid te 

krijgen, maar vertrouw er niet blind op.

Je bent nog niet af

Als je hart je ingeeft om niet met je partner op vakantie te gaan 

omdat je liever de mantelzorg van je moeder op je wilt nemen, 

durf die keuze dan te maken. Bijdragen is op dit moment dui-

delijk belangrijker voor je dan plezier, lol en ontspanning. ‘Ja, 

het oog verlies. Ik neem echter de verantwoordelijkheid voor 

de invulling van wat waardevol is voor de ander niet meer 

over. Ik heb mijn handen tenslotte vol aan mijn eigen waarden.

Als je daadwerkelijk aan het roer van je eigen leven wilt gaan 

staan, kan het helpen als je afrekent met je keuzestress met 

behulp van de volgende geruststellende keuzekrakers.

Grote keuzes zijn niet per definitie moeilijk

Als je ’s ochtend in de keuken voor het aanrecht staat en een 

keuze kunt maken tussen ontbijtgranen en een boterham, raak 

je doorgaans niet in paniek. Je twijfelt hooguit even, om ver-

volgens het pak Cruesli uit de kast te pakken. Op het eerste 

gezicht is deze keuze veel makkelijker dan bedenken welke 

baan bij je past. Toch is het maar de vraag of dit zo is.

De keuze tussen ontbijtgranen en brood is eigenlijk een heel 

lastige: wat zijn bijvoorbeeld de gezondheidsverschillen op 

korte en op langere termijn? Hoe zou je het verschil in smaak 

definiëren? Ga er maar aan staan: ik denk dat je veel moeite 

zou hebben om de voor- en nadelen van beide maaltijden op 

een rij te zetten.

Keuzes die je als lastig ervaart, lijken misschien groot maar zijn 

daarmee niet per definitie meer of minder moeilijk dan keuzes 

die je als klein labelt. De keuze voor een carrièreswitch kan dus 

makkelijker zijn dan kiezen voor het gezondste ontbijt.

Zet het op een rijtje, maar ga niet rekenen

Bij schaken zijn er vierhonderd verschillende posities moge-

lijk na het doen van de eerste zet. Er zijn 72.084 verschillende 



DEEL 4 • KuNNEN  |  167

K
U

N
N

E
N

166  |  DE GROETEN MET MOETEN

omgekeerde ook waar: wat je niet verwacht, kan zomaar op 

je bordje belanden. Zo sprak ik een manager met wie ik eens 

had samengewerkt aan de ontwikkeling van haar team. Ze ver-

telde me enthousiast dat ze compleet overdonderd was door 

alle mogelijkheden die op haar pad kwamen nadat ze een 

week geleden haar baan had opgezegd. Toen ze een bedank-

briefje had gestuurd naar een bekende Nederlandse auteur, 

was ze zelfs door hem gebeld om kennis te maken. ‘Je weet 

maar nooit wat we voor elkaar kunnen beteken,’ had hij haar 

gezegd. ‘Dit verzin je toch gewoon niet?’ zei ze tegen me. En 

nee, dat kunnen we inderdaad niet, maar de praktijk wijst uit 

dat je niet zelden zomaar krijgt wat je niet verwacht. Vanaf het 

moment dat je je moetenkorset uitdoet, kun je verrassende 

dingen verwachten. Don’t wait for the circumstances to change. 

Do something and your circumstances will change, vind ik in dit 

kader een prachtige en bemoedigende uitspraak.

Onder het maaiveld is het echt niet veiliger dan erboven

De meeste mensen sporen je aan om veilige keuzes te maken. 

Ga op vakantie naar een politiek stabiel land, start een rela-

tie met iemand met dezelfde geloofsovertuiging, ga voor een 

vaste baan, kies een huis met weinig onderhoud, heb geen 

kritiek op je baas: het zijn adviezen die je vast wel eens hebt 

gekregen. Ze lijken zo logisch en daarom verstandig om naar 

te luisteren. Pas op! Bij het naleven van al deze goedbedoelde 

adviezen schuilt het grote gevaar een eenheidsworst te wor-

den zonder eigen hersenfuncties.

Als je onder het maaiveld blijft en altijd naar een veilig land 

maar zo ben ik gewoon niet,’ sputtert je ego tegen. Dat kan 

kloppen. Als je een dergelijke keuze tot nu toe nog nooit eer-

der hebt gemaakt, zit het nog niet in je ‘normale’ repertoire. 

Gelukkig ben je überhaupt niet wie je denkt dat je bent, zoals 

ik in mijn boek Egostrippen heb proberen te verhelderen. Daar-

naast ben je een mens in ontwikkeling. Werk in uitvoering! Je 

bent nog niet af. Je kunt nog alle kanten op. Met elke keuze 

die je maakt, geef je vorm aan weer een nieuwe ik. Houd niet 

vast aan wat was of wat er misschien zelfs nooit is geweest. Je 

wordt een stuk gelukkiger en gezonder als je jezelf toestaat 

dichter bij je eigenwaarde te komen. Niet in de laatste plaats 

omdat je zoveel meer plezier gaat beleven aan de waarde die 

je toevoegt aan het leven van anderen.

Wat je niet verwacht, is wat je soms krijgt

Heb je op vakantie wel eens een fles wijn gekocht om mee 

naar huis te nemen? Je verwachtte dat je je weer even hele-

maal in Frankrijk zou wanen als je nippend aan die heerlijke 

Bourgogne (die je voor zo’n mooi prijsje in de supermarché had 

gescoord) thuis in de tuin zou zitten. Maar helaas, thuis bleek 

deze wijn bocht. Hoe kan dan? Het was tenslotte de wijn waar 

jullie de hele vakantie zo van hadden genoten! Zou het aan 

de warme reis naar huis hebben gelegen? Nee hoor, je kunt 

het nog veel dichter bij huis zoeken: je smaakbeleving werd 

in Frankrijk positief beïnvloed door je gemoedstoestand op 

vakantie, het weer, het gezelschap, het uitzicht en de vrijheid 

die je op dat moment ervoer.

Wat je verwacht, is niet altijd wat je krijgt. Gelukkig is het 
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Realiseer je dat het pad van een ander niet voor jou is weg-

gelegd. En het omgekeerde is ook waar: anderen hoeven jouw 

pad niet te bewandelen. Leg anderen daarom geen moeten 

op. Dat maakt het leven voor hen een stuk makkelijker. Zo kun-

nen zij de wereld boven het maaiveld ook gaan verkennen.

Je zult ervaren dat wanneer jouw leven en dat van de mensen 

om je heen gebouwd is op een fundament van willen, jullie 

nog veel meer lol met elkaar gaan beleven.

Dat je kiest is belangrijker dan wat je kiest

Maak jezelf niet gek als je voor een ‘lastige’ keuze staat: het 

is belangrijker dát je kiest dan wát je kiest. De kans dat je 

spijt krijgt is uiteindelijk klein. Als mens zijn we nu eenmaal 

geneigd onze keuzes te rationaliseren waardoor de kans heel 

groot is dat je straks gewoon blij bent met je keuzes. Er is dus 

geen enkele reden om nachtenlang wakker te liggen van een 

‘moeilijke beslissing’. De kans is groot dat er geen slechte 

beslissing is.

Ont-moeten voor beginners

Kiezen is slechts een intellectuele stap, het verandert nog niets 

in je leven. Pas op het moment dat je daadwerkelijk in actie 

komt, beweegt je leven een andere kant op. Je kunt nog zoveel 

geven om je ouders, pas als je hen bezoekt en de tijd neemt 

om naar hen te luisteren, zullen ze je aandacht ervaren. Pas als 

je een gat in de grond graaft, ontstaat er een vijver. Als je wilt 

dat je leven beweegt in de richting waar je naar verlangt, kom 

op vakantie gaat, kun je een heel saaie vakanties krijgen als 

je eigenlijk van afwisseling houdt. Als je kiest voor een veilige 

partner, kan je relatie nog steeds stuklopen omdat jij nu een-

maal van hot en spicy houdt. Als je op het werk altijd ja en 

amen zegt, kun je toch ontslagen worden tijdens een reorga-

nisatie omdat men juist mensen zoekt die de organisatie kun-

nen helpen transformeren. Onder het maaiveld lijkt het soms 

veilig, maar dat is het zeker niet altijd. Realiseer je dat je gras 

makkelijker wegmaait dan een boom die boven het maaiveld 

uit is gekomen. Hoe kun je in je leven sterke wortels ontwikke-

len als je nooit hebt geleerd om vol in de wind te gaan staan?

Natuurlijk loop je boven het maaiveld risico’s, waar niet? Hoge 

bomen vangen nu eenmaal veel wind. Als ze echter goed 

geworteld zijn in hun eigenwaarde vallen ze niet zomaar om. 

Dit gebeurt alleen met bomen die een enorme kruin hebben 

in de vorm van ‘hoge’ functie, bergen geld, veel bezittingen 

en slechts pieren van wortels. Boven het maaiveld is het ove-

rigens niet alleen eng hoor. En zoals ik eerder aangaf, is het 

uitzicht er ook stukken beter.

LEVEN ALS EEN PAPERCLIP

Probeer als creatieve oefening eens te bedenken wat je allemaal 

met een paperclip kunt doen. Je zult versteld staan van alle 

creatieve ideeën die in je opkomen: de vormen die je ervan kunt 

buigen, de toepassingen die je ervoor kunt bedenken.

Als je al zoveel kunt bedenken voor een paperclip, wat zou je dan 

niet allemaal kunnen bedenken voor je eigen leven?
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Stop met het bedenken van excuses en kom in actie voordat je 

echt gaat geloven dat de meeste dromen bedrog zijn. Wake up!

Versterk je wilspieren

De Amerikaanse ingenieur en YouTubevlogger Destin Sandlin 

werd op een dag uitgedaagd door een paar bevriende lassers. 

Ze hadden een ‘omgekeerde fiets’ voor hem gebouwd. Als je 

naar links stuurde, ging de fiets naar rechts en omgekeerd. Dat 

doe ik wel even, dacht Sandlin, maar het viel hem vies tegen. 

Het kostte hem maar liefst acht maanden om goed te kunnen 

fietsen op zijn omgekeerde fiets. En de grap is: vervolgens kon 

hij pas na een tijdje oefenen weer fietsen op een gewone fiets!

Eerlijk is eerlijk, het is soms een hele uitdaging om je leven een 

andere kant op te laten stromen. Maar als je regelmatig oefent, 

kun je veel meer dan je denkt. En als je héél veel oefent, zul je 

zelfs ontdekken dat je in staat bent om te doen wat je zelf wilt. 

Langzaam maar zeker slaag je erin om steeds meer gehoor-

zaamheidsvet te verbranden en je wilspieren te versterken.

Sterke wilspieren krijgen vereist dezelfde aanpak als bij fysieke 

spieren. Begin klein en bouw het langzaam op. Start bijvoor-

beeld met het veranderen van je taal. Vervang stelselmatig 

moeten door willen, kunnen, kiezen, doen of gaan. Doe dit 

niet alleen in de communicatie met jezelf, maar ook tegenover 

anderen als je hun iets vraagt. Maak van je commando’s weer 

echte vragen.

Mijn vriend en collega George Parker adviseert zijn toehoor-

ders altijd om een survivalversie te ontwikkelen van iets wat je 

later in het groot wilt doen. Ga dus niet meteen scheiden, emi-

dan uit je luie comfortabele stoel en onderneem actie. Talk is 

cheap, zeggen de Engelsen.

Ik ontmoet geregeld mensen die in een droomwereld leven. 

Ze dromen van een andere baan, een andere partner, een 

ander huis, een andere auto, een andere hobby. Ze hebben 

eigenlijk mentaal al een keuze gemaakt, maar ze komen niet 

in actie. Als ik hun vraag wat hen tegenhoudt, hebben ze altijd 

een prachtige verklaring. Meestal een héél uitgebreide. Een 

paar jaar geleden sprak ik tijdens de pauze van een training 

met Corine. Zij gaf aan dat ze met veel tegenzin werkte in een 

administratieve functie bij een verzekeringmaatschappij. Ze 

verlangde naar meer vrijheid, frisse lucht en toch ook nog wel 

wat structuur. Ze wilde daarom liever glazenwasser worden. 

Minutenlang legde ze uit hoe ingewikkeld het was om haar 

doel te bereiken. Ze had van alles voorbereid, vertelde ze trots: 

‘De dag dat ik het ga doen komt steeds dichterbij, echt.’ Ik rea-

geerde verbaasd, en zei: ‘Hoe moeilijk kan het zijn om ontslag 

te nemen, een ladder te kopen en morgen bij mensen aan te 

bellen om te vragen of ze door jou geholpen willen worden aan 

mooie schone ramen?’ Ze keek me wat glazig aan, waarna ik 

haar de rest van de training eigenlijk amper meer hoorde. Een 

paar maanden later stuurde ze een enthousiast mailtje waarin 

ze me vertelde dat ze mijn raad had opgevolgd. Ze had nog 

voldoende vakantiedagen om, naast haar baan, het komende 

halfjaar alvast een dag in de week te starten met het realiseren 

van haar droombaan. Ze had een ladder gekocht en had bin-

nen een week haar eerste klusjes gekregen als glazenwasser. 
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doen. Langzaam maar zeker dringt het besef tot je door dat je 

geen trekpop bent, maar een mens met een eigen wil die de 

verantwoordelijkheid kan nemen door zelf bewust te kiezen. 

De kans is groot dat de mensen die je dierbaar zijn (maar door 

wie je je altijd hebt laten beïnvloeden) je uiteindelijk vol trots 

aankijken. Ik zeg bewust ‘uiteindelijk’, want in het begin zullen 

je keuzes waarschijnlijk even wennen zijn voor hen.

Gewoonten zijn ongewoon

Kiezen voor jezelf druist vaak in tegen wat je gewend bent. Stel 

dat je ‘moet’ kiezen tussen naar een familieweekend gaan of 

thuisblijven omdat je toe bent aan rust. Als je kiest voor het 

familieweekend, denk je waarschijnlijk dat je een bewuste 

keuze hebt gemaakt, een keuze voor de waarde harmonie. 

Helaas is er vermoedelijk geen sprake van een bewuste keuze, 

maar van gewoontegedrag. Je denkt dat je een bewuste keuze 

maakt, maar in werkelijkheid bevind je je op rails en rol je 

gewoon verder. Psychologe Wendy Woods ontdekte dat we 

maar liefst 45 procent van ons gedrag regelmatig herhalen en 

dat het zo een gewoonte wordt. Denk hierbij niet alleen aan 

roken, eten of drinken, maar dus ook aan het familieweekend.

Is het mogelijk om gewoonten te doorbreken? Jazeker! Het is 

niet makkelijk, maar je kunt het best. De Amerikaanse auteur 

Charles Duhigg ontwikkelde een methode op basis van 

nieuw wetenschappelijk onderzoek, zoals dat van Woods, om 

gewoonten structureel te veranderen. Elke gewoonte bestaat 

volgens Duhigg uit drie stappen: een aansporing (ik voel de 

behoefte aan voeding, gemak en plezier) gevolgd door een 

greren en in Indiase ashram wonen. Als je meer vrijheid wilt, 

kun je ook een keer met een goede vriendin op vakantie gaan 

in plaats van met het hele gezin. Kook eens wat jij lekker vindt, 

in plaats van altijd maar rekening te houden met wat je huis-

genoten lekker vinden. Morgen doe je dat weer. En overmor-

gen. Als je vervolgens commentaar krijgt op het eten, ga je in 

gesprek om te overleggen hoe je samen tot de ideale mix komt. 

Ben je in een nieuw ritme gekomen waar je blij van wordt? Dan 

is het tijd om een nieuwe (grotere) stap te zetten. Loop eens 

naar je manager en vertel haar dat je een hekel hebt aan ver-

kopen. Het is maar een deel van je dagelijkse werkzaamheden, 

maar je merkt dat je dat je hier ontzettend veel energie door 

verliest. Daarnaast wil je collega deze werkzaamheden graag 

ruilen met wat werk van haar. Wat is nu belangrijker, jullie bei-

der geluk of het moeten voldoen aan het functieprofiel? Heb 

je het gesprek gevoerd, dan is het tijd voor het nemen van de 

volgende horde en zo ga je gewoon lekker door.

Ben je overigens leidinggevende en heb je je wilspieren al een 

beetje getraind? Zorg dan voor beweging in de organisatie 

met MVO. En nee, ik bedoel niet Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen, maar Moeten Vrij Organiseren. Propageer niet 

alleen ondernemerschap, verantwoordelijkheid en zelfregie, 

maar breng het ook in de praktijk door je organisatie moeten-

vrij te maken.

Als je kiest voor moetenvrij leven en moetenvrij organiseren, 

krijg je stap voor stap sterkere wilspieren. Je krijgt meer zelf-

vertrouwen doordat je uitgaat van je eigenwaarde in plaats als 

een kip zonder kop aan allerlei veranderende normen te vol-
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ook nog gezondheid, vitaliteit, harmonie en kracht bij. Wat wil 

je nog meer?

Als je wilt stoppen met moeten, om vervolgens je leven vorm 

te geven vanuit willen, adviseer ik je om je moetengewoonten 

in kaart te brengen. Neem bijvoorbeeld je gewoonte om altijd 

naar de verjaardag van je oudtante te gaan. De aansporing 

is de formele gebeurtenis, in dit geval een specifieke datum 

en niet meer dan een paar woorden op de verjaardagskalen-

der. Momenteel is jouw routineactie om naar het festijn toe 

te gaan. Je wordt beloond met waardering, koffie en taart. Je 

hebt echter een hekel aan al die drukte op verjaardagsfeestjes. 

Daarnaast zijn haar feestjes meestal op de zondagmiddag, het 

ideale moment voor jou en je partner om tijdens een boswan-

deling rustig tot elkaar te komen. Wat te doen? Een optie is om 

de koffie en de taart onderweg naar je favoriete wandelgebied 

zelf te kopen. De warmte van je oudtante kun je ook op een 

andere manier krijgen (en geven). Nodig haar bijvoorbeeld uit 

voor een theaterbezoek om zo aandacht te besteden aan het 

moment dat ze weer een jaartje ouder is geworden. Het leven 

vieren, daar houdt ze namelijk zo van. Vandaar dat haar huis 

met verjaardagen ook volgepakt zit. Probeer je eens voor te 

stellen wat een quality time jullie kunnen hebben wanneer je 

ervoor kiest om een oude gewoonte te vervangen door een 

waardevolle nieuwe keuze. Nog mooier is het als je die keuze 

samen met je tante maakt. Dat noem ik pas meerwaarde cre-

eren.

routineactie (ik koop een snack) en een beloning (lekker!). Als 

je dit proces begrijpt, kun je er veranderingen in aanbrengen 

om zo de gewoonten waar je minder blij van wordt aan te pas-

sen. In zijn boek Macht der gewoonte beschrijft Duhigg hoe 

hij door middel van de voorgaande drie stappen een eigen 

ongezonde gewoonte wist te doorbreken. Hij at elke dag op 

zijn werk een chocoladekoek van een paar honderd calorieën. 

Het was dan ook geen wonder dat hij steeds zwaarder werd. 

Door kritisch te kijken naar het gewoontepatroon van aanspo-

ring, routineactie en beloning ontdekte Duhigg dat de belo-

ning naast de smaak van de koek ook bestond uit de gezellige 

gesprekken met collega’s die hij tijdens het eten van de koek 

had op de redactie van de New York Times waar hij werkte. Toen 

hij doorhad hoe belangrijk het praatje was, was een oplossing 

snel gevonden: ook zonder chocoladekoek kon hij elke dag om 

drie uur een praatje met zijn collega’s gaan maken. Naar eigen 

zeggen had hij op het werk vervolgens geen enkele behoefte 

meer aan een snack.

De aanpak van Duhigg is onder psychologen en therapeuten 

bekend als de habit reversal training. Zo’n training wordt bij-

voorbeeld ook gebruikt bij het genezen van alcohol- en drugs-

verslaafden. De patiënten leren om na een aansporing die het 

ongezonde gedrag in werking zet te reageren met een andere 

routine en een andere vorm van beloning. Dus niet naar de fles 

grijpen en ‘lekker’ dronken worden. Als je op zoek bent naar 

plezier, kun je ook prima een rondje met je hond gaan wan-

delen. Dit zijn kleine veranderingen met verstrekkende gevol-

gen. Als bonus krijg je er naast het door jou verlangde plezier 
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2. Gaan voor wat je wilt. Leer de consequenties van je keuze te 

accepteren en vanuit daar de brug te slaan naar anderen.

3. Breng de wereld van moeten en willen bij elkaar. Achter moe-

ten en willen gaan altijd waarden van jezelf schuil. Ze vechten 

om jouw aandacht. Kun je een creatieve oplossing bedenken 

waardoor je de waarden achter zowel moeten als willen kunt 

verwezenlijken?

4. Verminder begeerte. Verminder je begeerte, wees tevreden 

met wat er nu is en omarm wat er gaat komen zonder dat je je 

hier vooraf druk over maakt.

Je ziet, moeten is niet de enige optie! Natuurlijk kun je kiezen 

voor moeten en de vakantie te zien als het enige moment in 

het jaar dat je kunt ont-moeten – wist je dat het woord ‘vakan-

tie’ is afgeleid van het Latijnse woord vacatio, vrij zijn? Je kunt 

er ook voor kiezen om je leven te zien als één grote vakantie. 

Zo wordt je leven een reis zonder bestemming. En je staat er 

niet alleen voor. Er bestaan reisbureaumedewerkers, reislei-

ders en reisgidsen die je op je reis kunnen helpen. Ze bepalen 

echter niet de reis voor je, dat kun je prima zelf doen.

Kies net als ik voor een moetenvrij leven, zodat we op een dag 

een maatschappij krijgen waarin minder moet. Dan hoeven we 

niet meer op vakantie te gaan om vrij te zijn. Alles wat je hoeft 

te doen is tegen al dat moeten zeggen: bon voyage. En doe ze 

vervolgens de hartelijke groeten.

Neem je eigen waarden en die van de mensen om je heen seri-

eus. Wees niet gelijk aardig, maar kies voor gelijkwaardig. De 

‘w’ die je toevoegt, bevat als je goed kijkt twee vredestekens. Je 

zult zien dat je door gelijkwaardig met elkaars waarden om te 

gaan niet meer doet wat zogenaamd hoort, maar dat je elkaar 

juist veel beter leert verstaan. Dit komt de harmonie in jezelf 

en in je relatie met anderen zeker ten goede. Twee keer vrede 

dus! Maak met elkaar de stap van gehoorzamen naar gehoor-

samen: verzin een manier om samen gehoor te geven aan wat 

voor jullie beiden belangrijk is. Niemand moet dan meer iets.

Leven zonder moeten is als leven zonder suiker. Je smaakpapil-

len worden er verfijnder van, waardoor je meer van het echte 

leven proeft. Als je je gewoonten analyseert, ga je ontdekken 

dat ze bijna altijd een sociale component hebben. Veel van wat 

je doet, doe je omdat je denkt dat je anderen hier een plezier 

mee doet of om te voorkomen dat anderen boos op je worden. 

Je streeft naar sociale beloningen en je probeert sociale straffen 

in de vorm van kritiek, oordelen, ruzies en dergelijke te voorko-

men. Met de drie stappen van Duhigg wordt het een stuk mak-

kelijker om je gewoonten te doorbreken – en vaker voor jezelf 

te kiezen, zonder daarbij de ander uit het oog te verliezen.

Onthoud dat je altijd vier keuzemogelijkheden hebt als het om 

moeten gaat:

1. Blijf doen wat je denkt dat moet. Via acceptatie probeer je 

anderen verantwoordelijk te maken voor het vervullen van 

jouw onderliggende behoeften.
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ver Geerhard Bolte en mijn goede vriendin Mascha van Duijn 

enorm bedanken voor hun support bij het (her)structureren 

van mijn hersenspinsels en de inhoudelijke en creatieve invals-

hoeken die ze aan dit boek hebben toegevoegd. Door deze 

samenwerking heb ik nog meer plezier beleefd aan het schrij-

ven. Er zijn ook twee mensen die ik nog nooit heb ontmoet, 

maar wier woorden veel voor mij hebben betekend.

De eerste heette Epictetus. Hij wordt beschouwd als een 

belangrijke filosoof die waarschijnlijk leefde van 50 tot 130 na 

Christus. Als jonge man werd hij als Griekse slaaf naar Rome 

gebracht en pas later vrijgelaten, waarna hij zich ontwik-

kelde tot filosoof. Het is dan ook geen wonder dat vrijheid 

een belangrijk onderwerp voor hem was. Zelf heeft hij niets 

geschreven. Zijn leerling en bewonderaar Arrianus heeft daar-

entegen maar liefst acht boeken over zijn lessen geschreven. 

Een daarvan heet Over vrijheid, recentelijk prachtig vertaald in 

het Nederlands en opnieuw uitgegeven. In het boek staat wat 

volgens Epictetus vrijheid is: ‘Gemoedsrust, geluk, alles doen 

zoals je wilt, niet gehinderd worden, niet gedwongen worden.’

Met humor wordt beschreven hoe zijn bevriende held Aggri-

pinus omgaat met het nieuws van zijn veroordeling door de 

senaat. ‘Dat treft,’ zei Agrippinus, ‘alleen, het is net elf uur. (Op 

dat tijdstip begon hij namelijk altijd zijn oefeningen om daarna 

een koud bad te nemen.) Laten we dus eerst gaan trainen.’ 

Toen hij daarmee klaar was, kwam iemand hem melden dat 

hij veroordeeld was. ‘Tot verbanning?’ vroeg hij toen, ‘of tot de 

doodstraf?’ ‘Tot verbanning.’ ‘En mijn bezit: geconfisqueerd?’ 

NAWOORD

Ik wilde je met dit boek aansporen om te ont-moeten, maar 

je hoeft dat natuurlijk niet te doen. Er moet niets. Ik heb ech-

ter zo’n vaag vermoeden dat je inmiddels wel een paar dingen 

kunt bedenken die je graag anders wilt. Dingen waarvan je nu 

nog tegen jezelf zegt ‘dit moet ik’ omdat je denkt dat ande-

ren het van je verwachten. In dat geval is mijn advies: kijk naar 

links, kijk naar rechts, kijk nog een keer naar links, doe een stap 

naar voren en steek over!

Er zijn veel inspiratiebronnen die mij erg hebben geholpen bij 

het ontwikkelen van mijn ideeën en het schrijven van dit boek. 

Ik denk hierbij aan mijn familie, mijn collega’s Elkie, Ramon en 

Dicky, vrienden, cursisten en allerlei andere mensen die ik in 

mijn leven ergens tegen het lijf ben gelopen. Speciale dank 

gaat uit naar mijn partner Fernand, die ik duidelijk heb besmet 

met ont-moeten. Als ik per ongeluk toch het woord ‘moeten’ 

gebruik, stelt hij mij de vraag: ‘Hoe kan dat nou, er is toch niet 

wat jij moet?’ Door mij deze vraag te blijven stellen merk ik 

dat ik sneller genees van het moetenvirus. Naast deze scherpte 

ben ik blij met de steun die ik tijdens het schrijfproces heb ont-

vangen. Ik realiseer me dat ook voor een partner het schrijven 

van een boek een hele bevalling kan zijn. Ook wil ik mijn uitge-

NAWOORD
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Rowlings gaf een duidelijk advies mee aan de studenten van 

Harvard. Wees niet bang om te mislukken. Rowlings: ‘Ik ben 

zelf ontzettend mislukt. Ik ga jullie niet vertellen dat misluk-

ken leuk is, maar door alle mislukkingen werd ik gedwongen 

om mijn aandacht te beperken tot wat essentieel was. Ik hield 

mezelf niet meer voor de gek dat ik iemand anders was en stak 

al mijn energie in wat waardevol voor mezelf was. Als ik suc-

cesvol was geweest in iets anders, dan had ik misschien nooit 

het doorzettingsvermogen gevonden om succesvol te zijn op 

het gebied waarvan ik wist dat ik er thuishoorde.’

Ik hoop dat je dromen hebt en dat je mede dankzij dit boek de 

vrijheid ervaart die je nodig hebt om te kiezen voor jezelf om 

zo je dromen te realiseren. Laat je niet leven, het is jouw leven. 

Er moet niets. Je kunt het! Echt, alles wat je maar wilt!

‘Het is onmogelijk,’ zei de trots.

‘Het is riskant,’ zei de ervaring.

‘Het is zinloos,’ zei het verstand.

‘Geef het een kans,’ fluisterde het hart.

‘Dat niet.’ ‘Wel, op dan naar Aricia, voor een goede lunch!’ Kijk, 

zegt Epictetus vol ontzag, dat is knap, onder alle omstandig-

heden streven naar wat je wilt en je er door niemand van af 

laten brengen.

Mijn tweede inspiratiebron is voor velen bekender en van 

recentere datum. Ik heb haar eerder in dit boek al genoemd: 

J.K. Rowlings, de auteur van de Harry Potterboeken. Zij heeft 

jarenlang gevochten voor erkenning en waardering. Deze 

strijd mondde uit in een speech die ze in 2008 gaf voor afge-

studeerde studenten van de universiteit van Harvard. Tijdens 

haar speech vertelde ze hoe ze jarenlang deed wat anderen 

van haar verwachtten. Belangrijke mensen die haar beïnvloed-

den, waren onder anderen haar ouders. Zij wilden koste wat 

het kost voorkomen dat hun dochter ook arm zou eindigen. 

Rowlings nam het hun niet kwalijk: ‘Er zit een houdbaarheids-

datum aan de schuld die je je ouders kunt geven als ze jou 

in de verkeerde richting sturen; vanaf het moment dat je oud 

genoeg bent om zelf te sturen ligt de verantwoordelijkheid bij 

jou.’

Tot verdriet van haar ouders werd Rowlings toch arm. Ze ver-

loor haar baan, haar huwelijk strandde en ze eindigde samen 

met haar kind in een kleine huurwoning. Tijdens deze periode 

van financiële armoede besloot ze haar persoonlijke rijkdom 

aan te boren. Ze bedacht op een dag: ik kan toch niet dieper 

zinken, dus kan ik net zo goed doen wat ik het liefst wil doen: 

een boek schrijven. Ze schreef haar eerste Harry Potterboek. 

De rest is geschiedenis.
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Gezondheid

Aanraking

Beschutting

Herstel

Licht

Lucht

Vitaliteit

Vocht

Voeding

Warmte

Zelf zorg

Zorg

Authenticiteit

Beleving van zelf

Delen

Gehoord en gezien woorden

Intimiteit

Verbinding met zelf

Vrede (intern)

Waardigheid

Zelfacceptatie

Zelfexpressie

Veiligheid

Bescherming

Duidelijkheid

Gemoedsrust (Intern)

Harmonie

Helderheid

Het begrijpen van het leven

Integriteit

Liefde

Orde/structuur

Stabiliteit

Tederheid

Vertrouwen

Voorspelbaarheid

Vrede (extern)

Acceptatie

Aandacht

Begrip

Ertoe doen voor mezelf

Erbij horen

Erkenning

Gelijkwaardigheid

Genegenheid

Ondersteuning

Respect

Waardering

Wederkerigheid

Vrijheid

Autonomie

Humor

Keuzevrijheid

Onafhankelijkheid

Ontspanning

Plezier

Ruimte

Spelen

Spontaniteit

Verantwoordelijkheid voor 

mezelf

Transformatie

Anderen begrijpen

Bewustzijn

Empathie

Groei

Inspiratie

Integratie

Mededogen

Ontdekken

Samenwerking

Uitdaging

Zelf realisatie

Van betekenis zijn

Aanwezigheid

Bekwaamheid

Bijdrage aan 

Creativiteit

Effectiviteit

Ertoe doen

Focus

Voortgang

Zorgvuldigheid

BIJLAGE • WAARDEN

Vraag je jezelf af welke waarden belangrijk voor je zijn? Gebruik 

dan de volgende lijst als je inspiratie op wilt doen.

WAARDEN
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Om te beseffen dat het zo niet gaat

Reik niet naar de hemel, maar haal ’m naar je toe

Van haar ouders moest ze zeker gaan studeren

Toen ze arts was dacht ze: ik word zangeres

Ze schreef haar eigen lied

Een grote hit, dat werd het niet

Maar voor haar was het een ongekend succes

Iedere dag heb je opnieuw de keus:

Ren je door of gooi je rigoureus

Je bestaan overhoop

Weg de onzin, het gejaag en het gedoe

Heb je het lef dan is het nooit te laat

Om te beseffen dat het zo niet gaat

Reik niet naar de hemel, maar haal ’m naar je toe

In ons hoofd klinken de stemmen nog van vroeger:

Geef niet op, je kan het wel als je je best maar doet

Dan maar doodsbang om te falen

Maar die top die zal je halen

Tot je niet meer weet waar je het zoeken moet

Iedere dag heb je opnieuw de keus:

Ren je door of gooi je rigoureus

Je bestaan overhoop

Weg de onzin, het gejaag en het gedoe

Heb je het lef dan is het nooit te laat

BIJLAGE • LEF

Het lied is geschreven door tekstdichter Jurrian van Dongen voor 

de show ‘De diva en de divan’ van Karin Bloemen in 2002. Het is op 

muziek gezet door componist Marnix Busstra. Het lied is een van 

mijn favorieten en ik wil de betrokkenen graag bedanken dat ik de 

tekst in dit boek mag gebruiken.

Hij was jong en slim en had verstand van zaken

Oogstte bijval op de beurs en in de kroeg

Iedereen wist: deze jongen gaat het maken

Het beste was voor hem niet goed genoeg

Maar steeds vaker werd ie bang en zwetend wakker

Het gebral van vrienden ging hem tegenstaan

Op een mooie lente dag

Nam hij opgewekt ontslag

Kocht een zeilboot om de wereld rond te gaan

Iedere dag heb je opnieuw de keus:

Ren je door of gooi je rigoureus

Je bestaan overhoop

Weg de onzin, het gejaag en het gedoe,

Heb je het lef dan is het nooit te laat

LEF
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Om te beseffen dat het zo niet gaat

Reik niet naar de hemel, maar haal ’m naar je toe

Waarom zou je altijd op je tenen lopen?

Dat houdt niemand vol, geloof dat maar van mij

Bal je vuisten niet, maar hou je handen open

Kijk in plaats van steeds omhoog een keer opzij
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