
 

Wat heb je te vertellen? 

 
Maandag 11 juli 2022 

 

Welke levensverhalen met anekdotes, wijsheden, leerervaringen of bijvoorbeeld hoe om te 

gaan met tegenslag zou jij kunnen opschrijven? Zouden het er niet duizenden kunnen zijn? 

 

'Wat heb je te vertellen?' gaat over de diamanten die je hebt verzameld, die je zelf hebt 

ontdekt of die je via anderen hebt verkregen. Maar ook, wat heb je nu eigenlijk te vertellen in 

dit leven? Heb je alles te vertellen? Heb je niets te vertellen? Of zit het daar ergens tussenin?  

 

Wat heb je te vertellen in de zin van je eigen verhalen? Hoe vertel je je verhaal? In vroeger 

tijden was de verhalenverteller een voornaam persoon. Hij/zij gaf de geschiedenis door, 

vertelde de belangrijke verhalen met wijze lessen. Er was immers geen TV of internet en ook 

de boekdrukkunst is pas relatief laat ontstaan.  

 

Verder had je ook de figuur van de hofnar. Als je niet beter weet zou je kunnen denken dat hij 

de clown was, maar niets is minder waar. De hofnar verstond de kunst om de waarheid te 

vertellen, om een reflectie te geven, om een aanwijzing te geven, zonder dat het de ander 

beledigde of ten overstaan van een groep voor schut zette. 

 

In onze genen, daar zitten limiteringen ingebouwd. Grenzen die je niet fysiek kunt 

overschrijden of je nu wilt of niet. Je kunt niet vliegen of zo hard rennen als een luipaard. Je 

moet ademen, eten, verteren. Zijn die limieten om je te helpen of om je tegen te werken? Hoe 

zit het dan? 

 

Oneindig veel limiteringen. Maar wat kan dan wel…Er komt de gehele dag, en gedurende je 

hele leven, ontzettend veel door je heen. Alles wat je hoort, ziet, denkt, voelt, proeft, ruikt. 

Hoeveel indrukken zullen dat wel niet zijn gedurende een dag? Duizenden, tienduizenden of 

nog meer? Hoeveel indrukken zijn dat dan wel niet geweest in het afgelopen jaar! Al dat alles, 

die miljoenen indrukken, worden door jou en je lichaam verwerkt.  

 

Maar… er is maar een klein deel dat je vasthoudt, wat je je nog kunt herinneren, wat je 

bewust opslaat, patronen die je vasthoudt. Je selecteert dus wat je vasthoudt. Persoonlijke 

ontwikkeling gaat er niet om alles ineens te veranderen, zeker niet als je al wat meer jaren 

hebt geleefd. Dan komt het neer op verfijnen, en dat is iets wat iedereen kan, op haar of zijn 

manier, in haar of zijn tempo.  

 

Vertellen is een oude kunst. Over grote dingen en kleine dingen die er toe doen. Het is de 

hofnar en de verhalenverteller die in ons allen huist. Zelfs wanneer je iets kleins vertelt, bij-

voorbeeld iets wat je vandaag hebt meegemaakt, kun je er iets speciaals van maken. In het 

kleine zit al het grote… 
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