
De KRACHT 
van KEUZE

Kel l y Weekers
De vragen die ik mijzelf stel om te blijven kiezen 

voor wat mij gelukkig maakt.



‘‘Wat de situatie  
ook is, herinner 
jezelf eraan dat 
jij kunt KIEZEN 

hoe je ermee omgaat.

’’



11

I N H O U D S O P G AVE

Voorwoord 1 3

OPVOEDING 1 7

MINDSET 37

ZELFVERTROUWEN 57

LIEFDE 75

VRIENDSCHAP 95

MOEDERSCHAP 1 1 3

AMBITIE 1 33

VERLIES 1 5 1

DANKBAARHEID 169

Dankwoord 185

Literatuurlijst 188



13

VO O RWO O R D

Wat trek ik aan? Wat doe ik op mijn boter-
ham? Met de auto of fiets naar werk? 
Andere baan of toch maar blijven? Nog 

even doorrijden op reserve of toch maar tanken? 
Even sporten of toch op de bank ploffen? Haren 
wassen of vetheid nog een dag verstoppen onder 
een laag droogshampoo? Welke film zal ik kijken? 
Verbouwen of verhuizen? Maar waarheen dan? Geld 
uitgeven aan die vakantie of sparen? Afspreken met 
die vriendin of even tijd voor mezelf? Doorzakken 
of morgen fris opstaan? Blijven proberen of toch 
maar besluiten uit elkaar te gaan? Van minieme 
kleine dagelijkse keuzes tot grote levensverande-
rende beslissingen, we krijgen ze allemaal vroeg of 
laat voor onze kiezen. En waar de kleine keuzes vaak 
onbewust en bijna automatisch aan ons voorbijgaan, 
kunnen de grootste beslissingen soms een lange tijd 
buikpijn, stress en ellende veroorzaken, maar ook de 
bron zijn van ons levensgeluk. Hoe je het ook wendt 
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of keert, er is geen mens op deze aardkloot die hem 
niet bezit: de kracht van keuze. De kracht om, op het 
moment dat er iets op je pad komt, te besluiten hoe 
je ermee om wilt gaan.

Laat ik vooropstellen dat ik lange tijd helemaal 
niet door heb gehad dat ik die kracht had. Tuurlijk 
maakte ik wel keuzes; ik maakte keuzes qua studie, 
werk, vriendschappen, vriendjes, kleding, maar ook 
in de manier waarop ik praatte, dacht en deed. Ach-
teraf zaten daar heel wat ‘verkeerde’ keuzes tussen. 
Niet in de zin van dat ik er spijt van heb, wel in die 
zin dat het eigenlijk helemaal niet mijn keuzes waren. 
In feite deed ik vooral wat me werd gezegd, en liet 
ik mijn keuzes kleuren door hoe ik was opgevoed 
en door wat ik anderen in mijn omgeving zag doen. 
Als ik nieuwe beslissingen moest nemen, stelde ik 
mezelf vaak geen of de verkeerde vragen voordat ik 
de beslissing nam. Ik vroeg me niet af van welke stu-
die ik gelukkig zou worden, maar of het mijn ouders 
trots zou maken. Ik vroeg me niet af welk type man 
bij mij zou passen, maar of het plaatje klopte voor 
de buitenwereld. Ik vroeg me niet af of ik zin had 
om uit te gaan, maar mijn vriendinnen hadden er zin 
in. En ik vroeg me niet af of ik het leuk vond wat ik 
aan had, de Spice Girls hadden het aan. Óf ik deed 
dingen op de automatische piloot, óf ik was drukker 
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met bedenken wat andere mensen ergens van zou-
den vinden dan wat ik er zelf allemaal van vond.

Pas toen ik psychologie ging studeren realiseerde 
ik me dit, en ontdekte ik de kracht van keuze. Ik 
vond het fascinerend om de mens en dus mezelf 
beter te begrijpen. Te begrijpen waarom iemand 
doet wat hij doet. Wat ik daar leerde, was dat tus-
sen stimulus en respons, actie en reactie, een ruimte 
zit. En dat in die ruimte voor ons de mogelijkheid 
ligt om te bepalen hoe te reageren. En dat hoe wij 
reageren vaak grotendeels geprogrammeerd wordt 
door onze overtuigingen – gestuurd door genetica, 
opvoeding, ervaringen en omgeving. Het was een 
giga eye- opener dat ik deze knop anders kon afstel-
len. Resetten zelfs. Waar ik eerder dacht geen opties 
te hebben of ze simpelweg niet te zien, werden ze 
steeds zichtbaarder en kleurden ze zich ook steeds 
meer naar wie ik écht was. ‘Wat wil ik?’ werd een 
vraag die ik mezelf steeds vaker ging stellen, en 
het was het moment dat ik mijn eigen weg ging uit-
stippelen.

Inmiddels loopt de kracht van keuze als een rode 
draad door mijn leven. Het heeft me afstand en 
afscheid doen nemen van situaties, mensen, en ook 
van delen van mezelf en daarmee heb ik ruimte 
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gemaakt voor nieuwe ervaringen, andere mensen en 
een leukere versie van Kelly. Het helpt me elke dag 
om op de beste manier – mijn manier – om te gaan 
met de ups en downs die er op mijn pad komen. Wat 
ik je in dit boek niet kan vertellen is wat voor jou de 
juiste keuze is. Wat ik je wel kan laten inzien is dat 
je altijd een keuze hebt. Dat er vaak meer opties zijn 
dan je direct ziet. En dat je door dicht bij jezelf te 
blijven betere keuzes gaat maken, die je leven leu-
ker maken en jou gelukkiger. Ik hoop dat mijn lessen 
en inzichten je helpen te reflecteren op jouw leven. 
Door je mee te nemen in mijn gedachten en te delen 
hoe ik het heb gedaan, wil ik je de bevestiging geven 
dat je je eigen pad kunt kiezen. Dat je je eigen pad 
mág kiezen. En dat het oké is een andere route te 
nemen wanneer iets niet langer bij je past. Laten we 
gaan kiezen.

Kelly 
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O P VO E D I N G

Als ik kijk naar mijn inborst ben ik écht een com-
binatie van papa en mama. Papa is van ‘niet 
lullen, maar poetsen’. Zonder hem tekort te 

doen, kan ik best zeggen dat hij de neiging heeft wor-
kaholic te zijn. Dat soms extreem perfectionistische 
– dat zich oneindig vastbijten in iets – heb ik over-
genomen van hem, maar ik heb ook een stemmetje 
van mijn moeder in me dat zegt: ‘Oké, de ballen, nu 
gaan we effe lekker genieten!’ Dat kameleonachtige 
in mijn karakter is prettig. Ik kan heel dominant zijn in 
wat ik wil, maar laat het net zo gemakkelijk weer los. 
Het peper en zout van mijn ouders zorgt voor een 
fijne balans. Papa is wat stiller en rustiger, in zijn diep-
ste wezen is hij geen sociaal dier. Ik herken dat wel, 
dat terugtrekken in je eigen wereld vind ik heerlijk. Ik 
kan bij vlagen introvert zijn, ingetogen, om de balans 
tussen de drukte van alledag en ‘even in mezelf zijn’ 
te bewaken. Maar – à la mijn moeder – kan ik ook 
vanuit standje contactgestoord ineens heel levendig 
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worden, dan komt de fles wijn op tafel en zijn we zo 
zes uur kakelend en filosoferend verder. Ik heb eens 
geprobeerd mijn karakter te vangen, omdat ik dacht 
dat ik vrij simpel in elkaar zat. Tot ik tot het volgende 
kwam…

Ik ben de nuchterheid zelve, maar droom steevast 
groot. Ik ben introvert, maar als je me bij de juiste 
mensen zet of me over mijn vak laat lullen, hou ik 
nooit meer op met praten. Ik maak weloverwogen 
keuzes, maar baseer ze vaak op een snel en intuïtief 
gevoel. Ik vind iets van alles en iedereen, maar noem 
mensen die hun mening continu verkondigen ver-
moeiend. Ik kan niet zonder mijn dochters, en geniet 
ervan als ik even niet met ze ben. Ik heb een hekel 
aan oppervlakkigheid, maar ga kwispelen van trash 
tv. Ik geniet enorm van luxe, maar het meest van de 
simpelste dingen. Ik hou niet van koken, wél van eten. 
Laat makkelijk los, maar doe dingen het liefst zelf. 
Ik kan erg op mezelf zijn, maar voor ‘mijn mensen’ 
ben ik er altijd. Ik vind het duf als mensen hun kwa-
liteiten niet serieus nemen, maar kan ze niet  serieus 
nemen als ze niet ook heel hard om zichzelf kunnen 
lachen. Ik ben een echte aanpakker, maar kan een 
simpele taak als mijn haren wassen eindeloos voor 
me uit schuiven. Ik ben dol op slapen, maar vind het 
zonde van mijn tijd. Werk is voor mij ontspanning en 
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niks doen voelt bijna als werk. Ik kan heel overdreven 
doen over futiliteiten om vervolgens iets wat wél een 
big deal is steevast te bagatelliseren.

Ik ben een mengelmoesje van de genen van mijn 
ouders en hun karakters. Ik herken de trekjes van 
mijn opa’s en oma’s, waar ik een groot deel van mijn 
jeugd doorbracht. En ik zie hoe de voorbeelden en 
lessen uit mijn jeugd, maar ook erna, me hebben 
gevormd tot wie ik vandaag de dag ben. Ik ben nog 
steeds bij lange na niet perfect, maar wel mezelf. Dat 
ging gepaard met vasthouden én loslaten. Deze reis 
ga ik met je delen, en die begint bij mijn opvoeding. 

*

Ik ben geboren in Limburg, in Weert. Geluk zat in 
de kleine dingen. Opa en oma van vaderskant had-
den in hun vroege huwelijksjaren een zaak in four-
nituren opgezet. Mijn ouders begonnen vervolgens 
een eigen bedrijf in de mode. Bloed, zweet en tra-
nen kostte het, er moest zoveel voor geregeld en 
gedaan worden. Ik aanschouwde het en kreeg dus al 
van jongs af aan mee: als je iets wilt moet je ervoor 
werken. Opa en oma hadden hun winkel inmiddels 
verkocht en hadden juist volop de tijd. Als kleuter 
tuurde ik de weg af vanaf het schoolplein. Zag ik de 




