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Van bescheidenheid naar kracht. 

Als we geboren worden hebben we een volledig scala aan mogelijkheden en interesses, nog 
onontwikkeld. Helaas raken we tijdens ons leven veel dingen weer kwijt. Door onze opvoeding, 
ons onderwijs en onze ervaringen. 

Als je aan een zaal vol kleuters vraagt wie kan zingen steken ze allemaal hun hand op. Als je 
dezelfde vraag stelt aan een zaal volwassenen steken slechts weinigen hun hand op. Ergens 
onderweg beslissen we dat slechts enkelen kunnen zingen. We verwarren het uitblinken in iets 
met het kunnen leren van iets. Hetzelfde gebeurt voor tekenen, voor creatief denken, voor 
dansen. En misschien zelfs voor een aantal dingen die we eigenlijk dolgraag zouden doen of zijn. 

Volhouden is niets voor mij, denken we, omdat iemand anders een hele krachtige wil toont. En 
wij daarnaast bleek afsteken. We beslissen dat we, helaas, geen doorzetter zijn. 

Of we hebben een ervaring van falen en we grijpen naast iets wat we sterk verlangen. Ik ben niet 
slim genoeg, is onze trieste conclusie. Ik heb geen wiskunde-knobbel. Ik kan helaas geen 
concentratie genoeg opbrengen voor een studie. 

We leren in onze maatschappij dat het slechts weinigen gegeven is om creatief of bijzonder te 
zijn. Een kleine groep is begaafd, de rest moet gewoon doen. 

En dat is zonde, om twee goede redenen. 

Ten eerste omdat we ook dingen mogen doen waar we niet goed in zijn. Ik mag moestuinieren, ik 
mag zingen, ik mag koken: ook al ben ik er niet echt goed in. Ik mag het doen om het plezier van 
de activiteit op zich. Ik mag tekenen omdat ik dat fijn vind, al word ik nooit Leonardo Da Vinci. 

En wie weet, als ik mijzelf toelaat om te tekenen en bereid ben om erin te leren van anderen – kan 
ik misschien meer bereiken dan ik had gedacht. 
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Ten tweede omdat we allemaal begaafd zijn, op geheel eigen wijze. En wie zijn begaafdheid 
niet kan zien, wiens begaafdheid niet wordt gezien, die kan zijn mogelijkheden niet helemaal 
ontplooien. 

Als we blijven denken dat onze twijfel een gebrek aan daadkracht is, missen we de kans om die 
twijfel te benutten als het talent om de dingen goed af te wegen. Als elke ontwerper van zichzelf had 
gedacht dat zijn gevoel voor schoonheid flauw en oppervlakkig was, hadden we veel mooie dingen 
moeten missen. 

Gelukkig kunnen we onszelf een tweede opvoeding geven: door onze begaafdheid te (h)erkennen. 
Door onze talenten en onze waarde te onderzoeken en te waarderen. Om onze sterktes te laten 
groeien en de kracht ervan te benutten. 

Dan zijn we geen babbelkous maar iemand die goed het ijs kan breken en een fijne gastvrouw is. 
Dan zijn we geen trage denker maar iemand die weloverwogen verbanden legt en doordacht te 
werk gaat.  

Dan kunnen we de wereld bieden wat wij te bieden hebben. We zijn het aan onszelf en anderen 
verplicht. De wereld zit er op te wachten. 

In ons leven hebben we overtuigingen opgepikt om de wereld beheersbaar te maken. We hebben 
gezien en ontdekt dat de stofzuiger kleine dingen kan opzuigen en grote dingen niet. Net zo hebben 
we uit observatie, uit onze ervaring, besloten dat wij niet goed om kunnen gaan met afscheid. Dat wij 
helaas niet gemaakt zijn om het makkelijk te hebben. Dat wij koppig of ongeduldig van aard zijn. 
Enzovoort. 

Maar onze ervaring was beperkt, we trokken te snel conclusies, we waren te jong, onze blik was te 
smal. Nu kunnen we breder kijken, nu kunnen we meer zien. Nu kunnen we ervoor kiezen om ook 
andere dingen te ervaren. 

Het haakje is: we kunnen alleen ervaren wat we kunnen geloven. We kunnen ervaren dat een ander 
ons waardevol vindt en die ervaring toelaten - als we kunnen geloven dat we waardevol zijn. 

Een andere overtuiging kan ons andere ervaringen schenken. En die nieuwe ervaringen 
kunnen aan nieuwe overtuigingen bewijskracht geven. 

Eerst geloven en dan zien, dus. Eerst beslissen om het te geloven ondanks het oude bewijs van het 
tegendeel. Zo kan je nieuw bewijs verzamelen, bewijs voor de nieuwe overtuiging. 

Want de overtuiging: “ik kan niet goed genoeg schrijven” leidt tot vermijden van schrijven. Als ik 
niet schrijf, kan ik niet groeien in het schrijven. En kan ik geen succes ervaren op dat gebied. Ik 
blokkeer vakkundig mijzelf. Mijn oude, onzichtbare, overtuiging ontdekken, zorgt dat ik voor een 
nieuwe kan kiezen. “Misschien kan ik beter leren schrijven” bijvoorbeeld. Of: “Ik kan alles leren wat 
andere mensen kunnen, door te oefenen en te imiteren”. 



Zo simpel kan het zijn: plots zie je welke overtuiging je hebt opgegeten. En als je die overtuiging in de 
ogen kijkt is de helft van haar kracht al weg. 

Ineens kan ik zien dat mijn idee “dat je enkel iets waardevol kan bereiken door hard te werken” maar 
een overtuiging is.  

Het is maar een idee, het is maar een gedachte. Het is maar een zin in mijn hoofd. Meer niet. 

Door die ontmaskering verliest een overtuiging aan kracht. Dan mag ik die hinderlijke gedachte ook 
inruilen voor een andere, helpende gedachte. “Dat je waardevolle dingen ook al spelend kan maken” 
bijvoorbeeld. “Dat je dingen kan zonder dat veel inspanning, die niet minder waard zijn.” Veel beter! 

Dit hele proces begint bij je waarde zien. Zien waar jouw kracht ligt, wat je sterke punten zijn. En dat is 
precies wat we gaan doen. 

En kom je onderweg een oude overtuiging tegen, die raakt aan je sterkte of die je hindert, zie ze dan 
gewoon onder ogen. Alleen het herkennen ervan is al genoeg: dit is maar een overtuiging. Dit is 
slechts een idee, één va de mogelijke manieren om hiernaar te kijken. 




