
Het gaat om wie je bent! 
 
‘Wat een talent en wat een kracht’. Met die woorden complimenteerde ik de kinderen van onze 
groepen 8 tijdens de musicalavond bij hun afscheid van onze school. En iedereen herkende het. Deze 
kinderen stonden allemaal in hun eigen rol op het toneel en schitterden als nooit tevoren. Iedereen 
had de hoofdrol! En die paste hen ook allemaal. Fantastisch! 
‘Jullie kinderen hebben allemaal heel veel talenten’, hield ik de ouders voor. ‘Niet allemaal dezelfde 
maar dat hoeft ook niet, sterker nog dat moet ook niet! Maar talentvol zijn alle kinderen!’ En als je dat 
talent dan koppelt aan kracht, dan krijg je ‘automatisch’ een prachtig resultaat, zoals bijvoorbeeld de 
uitvoering van zo’n musical. 
Als de spelers van het Nederlands voetbalelftal talent en kracht op dezelfde manier aan elkaar 
gekoppeld zouden hebben, dan zou het resultaat vast beter geweest zijn. De een heeft veel talent, de 
ander gebruikt vooral kracht, maar dat samen ontbrak helaas, sprak ondergetekende als een van de 
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Talent is een aangeboren iets, je krijgt het en mag er iets mee doen, je kunt het verder ontwikkelen. 
Bij talent gaat het niet alleen over wat je kunt maar wat mij betreft vooral ook over wie je bent! Bij 
kracht denken we snel aan spierkracht. En dat heeft niet iedereen evenveel. Maar wat te denken van 
denkkracht en mentale kracht? Is dat niet net zo belangrijk of juist nog belangrijker voor een mens?! 
Als je je talenten kent, zul je je ook krachtiger voelen en meer zelfvertrouwen hebben. En dat is wat 
ik vooral zag daar op dat toneel: kinderen die zo enorm gegroeid zijn in hun ontwikkeling en in hun 
zelfvertrouwen. Dat raakt! En dan komen we bij onze missie: ‘We kunnen niet van alle kinderen 
dezelfde sterren maken maar we kunnen ze wel allemaal laten schitteren!’ Dan ben je ook zo sterk 
dat je zelfs je eigen zwakheden kan accepteren. 
In de opvoeding van kinderen, maar zeker ook in de omgang met elkaar als mensen, is het van groot 
belang talent en kracht ook te herkennen en op waarde te schatten. Iets wat klein en kwetsbaar lijkt 
kan tegelijkertijd veel kracht in zich hebben. Dat ‘bewijst’ de natuur. Hoe kan het toch dat er zo’n 
enorm grote zonnebloem groeit uit zo’n klein zaadje. En hoe kan het toch dat er zo’n enorme boom 
groeit uit een enkele kastanje die je in de grond gestopt hebt. Dat groeit en daar zit kracht in! Het 
behoeft alleen maar wat voeding en dan komt het bijna als vanzelf. 
 
En zo is het ook met onze kinderen: goede voeding in letterlijke en in figuurlijke zin, laat het kind 
groeien. En onderschat niet wat vertrouwen, liefde, aandacht, gehoord en gezien worden, hierin 
betekenen voor onze kinderen. En ook voor ons! Dan krijgt talent de kans om te groeien. 
In het verhaal van de gebarsten emmer wat u verderop kunt lezen, lijkt de ene emmer duidelijk 
minder talentvol en krachtig dan de andere. Maar dat is uiteindelijk niet zo; in tegendeel. Wat een 
fantastisch resultaat! Als je talent en kracht op die manier bekijkt, heeft iedereen de hoofdrol en dat 
is fijn. 
Zo nemen we in de eb-en-vloed-beweging der schooljaren afscheid van weer een groep 8. En de 
volgende groep 8 staat al klaar. Dat is het doorlopende verhaal van Sint Maarten. En dat is goed en 
zoals het hoort: eb en vloed in een natuurlijk ritme! 
 
Zo zal het straks ook gaan met de directie van onze school: eb en vloed. Over een jaar zal ik de leiding 
van onze school overdragen aan Dieuwertje van Dalfsen om daarna nog een jaar werkzaam te zijn als 
‘losse arbeider’ van onze school met diverse taken. Het jaar daarna zal ook voor mij het 
onvermijdelijke afscheid van onze school komen. Net zoals dat voor alle kinderen op enig moment 
het geval is. 
En omdat alles wat ik hierboven over talent en kracht beschreven heb, zeker van toepassing is op 
Dieuwertje, is dat een toekomst om met vertrouwen naar uit te zien want bij talent gaat het 
uiteindelijk om wie je bent! 
Allemaal een heel goede zomer toegewenst. 
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De gebarsten emmer 
 
Een tuinman had twee grote emmers.  
Eén van de emmers had een barst en de andere emmer was in perfecte staat. Terwijl die tweede 
emmer aan het einde van de lange weg tussen de rivier en het huis een volle emmer water afleverde, 
was tegen die tijd de gebarsten emmer nog maar half vol. Nee, op de hele emmer kon de tuinman 
rekenen, die was steeds tot het randje vol! 
Dat ging zo twee volle jaren verder. De tuinman leverde altijd maar anderhalve emmer water af bij 
het huis met de tuin. Natuurlijk was de emmer zonder barst bijzonder trots op zijn prestaties omdat 
hij precies deed hij gemaakt was.  
Maar de arme, gebarsten emmer was verdrietig om zijn gebrek en voelde zich ellendig omdat hij 
maar de helft kon presteren van wat je van hem had mogen verwachten. De tuinman rekende 
natuurlijk op een volle emmer, maar dat lukte hem steeds niet. 
Nadat hij zich zo twee jaar lang als een mislukking had beschouwd begon hij op een dag bij de rivier 
tegen de tuinman te praten. ‘Ik ben verdrietig over mezelf en ik wil sorry tegen je zeggen.’ 
‘Waarom?,’ vroeg de tuinman, ‘waarom ben je zo verdrietig? En waarom wil je sorry zeggen?’ 
‘Omdat ik de laatste twee jaar maar steeds een halve emmer water kon afleveren terwijl je op een 
hele emmer rekende. Door die barst in mijn zijwand verlies ik steeds water onderweg naar het huis. 
Door mijn gebrek moet jij veel harder werken om toch voldoende water bij de tuin te krijgen,’ 
antwoordde de emmer. 
De tuinman kreeg echt medelijden met de oude gebarsten emmer; hij wilde hem troosten en zei: ‘Als 
we dadelijk teruggaan naar het huis moet je eens goed op die prachtige bloemen letten aan de kant 
van de weg.’ 
En inderdaad: toen ze de heuvel opliepen zag de gebarsten emmer de prachtige wilde bloemen langs 
de kant van de weg en dat bracht hem toch een beetje troost. Maar aan het einde van de reis voelde 
hij zich toch weer ongelukkig omdat de helft van het water wéér was weggelopen en hij 
verontschuldigde zich opnieuw bij de tuinman omdat hij weer gefaald had. 
De tuinman bekeek de emmer en zei: ‘Heb je dan niet gezien dat er alleen maar bloemen groeien 
langs jóuw kant van de weg en niet langs de kant van de andere emmer? Dat komt omdat ik altijd al 
wist dat je een beetje lekte en ik heb daar mijn voordeel mee gedaan. Ik heb bloemzaadjes geplant 
aan jouw kant van de weg en elke keer als we terugkwamen van de rivier heb jij ze water gegeven. En 
zo heb ik twee jaar lang telkens prachtige bloemen kunnen plukken om het huis mee te versieren. 
Júist dankzij jouw barst in de emmer heb jij de bloemen laten groeien en bloeien, dát is jouw talent.’ 
Uit: schoolkrant Het Samenspel 
 


