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Je bent wat je herhaaldelijk doet.

Je bent wat je herhaaldelijk doet. Mijn denkfout, en misschien ook de uwe, is dat ik pas iets ben als 
ik zo word gezien door anderen. Ik ben pas ‘echt’ als er verdienste en waardering mee gemoeid zijn.

Je bent pas schrijfster als je er geld mee verdient. Is dat wel zo? Je bent pas tekenaar als het je 
beroep is? Je bent pas een goede gastheer als je bezoek je daarmee complimenteert? Nee toch. 

Je bent wat je herhaaldelijk doet.

Zoals vaak lezen je een lezer maakt. Van beminnen word je een minnaar. Steeds klaarstaan om te 
helpen maakt je een hulpvaardig mens. Elke dag piano spelen maakt je pianist, of je nu goed of 
slecht speelt, of je er wel of geen geld mee verdient, of er iemand luistert of niet. De actie op zich 
maakt je identiteit.

De verwarring in onze maatschappij is dat we een uiterlijke waardering aan onze identiteit 
koppelen: we vinden dat we pas iets zijn als we er het diploma voor hebben. Het diploma in de 
verpleegkunde maakt je verpleger, denken we, niet het herhaaldelijk verplegen van zieken. Terwijl 
het hebben van een getuigschrift in de verpleegkunde niets zegt als je nooit iemand verpleegt.

Mijn pleidooi is om het om te draaien. Zodat vaak fotograferen met aandacht en oog voor detail je 
een fotograaf maakt - niet je diploma fotografie. Het zit altijd in het doen, in het herhaaldelijk doen 
wat je wil zijn.

Ik ben wat ik herhaaldelijk doe. Ik wil vrolijk en zacht zijn. Dus dat ben ik, dagelijks, in contact met 
anderen, overal, in alle mogelijke situaties.

Je bent wat je zelf wil zijn. Jij kiest wat je gewenste 'zijn' is, en je wordt het door het te doen, te zijn, 
door er handelingen en gewoontes van te maken.

De gedachte manifesteert zich in het woord,

het woord manifesteert zich in de daad,

de daad ontwikkelt zich tot een gewoonte,

en de gewoonte verhardt zich tot een karakter.

(Boedha)
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