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Ik help al jaren klanten met hun identiteit 
te ontwikkelen en zichzelf weer te zijn. Mijn 
klanten willen met een open houding in het 
leven staan, bewustere keuzes maken en zich 
niet laten weerhouden door onzekerheid of 
frustratie. Ze krijgen creatieve inzichten en 
heldere adviezen, zodat ze authentiek in het 
leven kunnen staan en ik adviseer hen hierbij 
met passie.

Ik ontwikkelde hiervoor de pragmatische 
S.T.E.R.K.-methode die al tientallen mensen 
heeft geholpen met hun identiteit te (her)
kennen. Het is bijzonder geschikt voor wie 
leefde met omstandigheden zoals een 
streng geloof, autoritaire ouders of altijd voor 
anderen moeten zorgen, en bijgevolg geen 
zelfidentiteit	heeft	kunnen	ontwikkelen.	Ik	help	
je met je eigen pad weer te vinden zodat je 
jezelf helemaal kunt ontplooien. 

Ik ben Ivette Bakker 

Neem gerust een kijkje op www.sterkalsjezelf.nl
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Ik ben de zonneschijn
Ik ben de maneschijn

Ik geef mijn licht aan sterren
Daar ze me begeleiden

Ik ben het licht der zee
Ik leef in de wind

Ik schijn in het bos
Want dat hoort bij mij

(Padr. Sebastião, no. 26)

Dit boek lees je niet in één adem uit, net zoals je een lekker glas wijn niet in één 
teug achterover slaat. Dit boek is om te proeven, je ogen te sluiten, even tot 
jezelf te komen en te ervaren wat dit met je doet. Leg daarom na elk verhaal het 
boek even opzij, en bezin over wat je net hebt gelezen. Laat het moraal even 
nazinderen, voel of het verhaal je ziel geraakt heeft. 

Ik schreef dit boek vanuit mijn passie om te inspireren, om je te laten stilstaan bij 
de schoonheid die het leven biedt en de lessen die we kunnen leren. Ik hoop dat 
je bij het lezen die passie voelt, en dat de verhalen iets met jou doen. 

Ik wens je veel leesgenot

    Ivette Bakker

Voorwoord
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Tekens van Rijkdom

De vader van een welgestelde familie nam zijn zoon op een 
dag mee voor een reis naar het platteland, om hem te laten 
zien hoe rijk zij waren en hoe arm andere mensen kunnen 
zijn. De vader en zijn zoon verbleven enkele dagen op een 
boerderij van een familie die met moeite rond konden komen. 
Toen vader en zoon na een paar dagen weer terugreden naar 
hun landgoed, vroeg de vader aan zijn zoon wat hij van de 
afgelopen dagen vond. 

‘Ik vond het geweldig, vader,’ zei de zoon. 
‘Heb je nu ontdekt hoe arm mensen kunnen zijn?’ vroeg de 
vader.

‘Ja, ik heb veel geleerd,’ antwoordde de zoon. ‘Ik zag dat zij 
vier honden hebben, terwijl wij er maar één hebben. Ik zag 
dat zij een beekje hebben dat doorloopt tot het einde van de 
wereld terwijl wij een vijver hebben die maar tot halverwege 
de oprit komt. Wij gebruiken lantaarns, terwijl zij iedere nacht 
naar de sterren kunnen kijken. Ons landgoed loopt maar tot 
aan de straat, terwijl zij de wereld aan de horizon hebben. 
Wij hebben bedienden die voor ons zorgen, terwijl zij voor 
anderen zorgen. Wij hebben muren om ons landgoed staan 
om ons te beschermen, terwijl zij vrienden hebben om hen te 
beschermen.’

De vader zweeg verbijsterd en toen sprak zijn zoon: ‘Dankjewel, 
vader, dat je mij hebt laten zien hoe arm we eigenlijk zijn.’
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Het Leven van Beethoven

Ludwig Van Beethoven werd geboren op 16 december 1770 in 
Bonn, Duitsland, in een simpel en arm gezin. Zijn vader zong in het 
plaatselijke paleiskoor en verspeelde het weinige geld dat hij had aan 
gokken. Beethoven’s moeder was een eenvoudige en zachtaardige 
vrouw. 

Door het gebrek aan geld kon Beethoven niet 
naar school gaan. Toch merkte zijn vader al 
snel dat zijn zoon een bijzondere gave 
voor muziek had en bedacht dat hij 
hiermee wel wat geld kon verdienen. 
Beethoven moest van zijn vader 
dag en nacht oefenen op het 
klavechord en de viool. 
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Beethoven betrad voor het eerst een podium toen hij slechts zeven jaar oud was, 
wat van hem een groot succes maakte. Enkele beroemde musici beschouwden 
hem als een tweede Mozart. Nifo leerde hem componeren en zo publiceerde 
Beethoven zijn eerste werk ‘Concerto in A mineur’ toen hij 11 was. Daarna trok hij 
naar Wenen om lessen te volgen van Mozart en Haydn. 

Zijn eerste successen in 1800 beloofden Beethoven een mooie toekomst, maar hij 
ging gebukt onder slecht nieuws. Hij merkte dat hij meer en meer van zijn gehoor 
verloor en zou uiteindelijk volledig doof worden. Voor een muzikant zou dit het 
einde van zijn carrière betekenen. Beethoven zakte hierdoor regelmatig weg in een 
depressie. 

Ondanks zijn kwaal, kende hij ook gelukkige momenten in zijn leven. Zijn brede 
waaier aan emoties werden de bron van zijn creativiteit. Zo werd hij in 1801 verliefd 
op Julia en schreef voor haar het stuk ‘Moonlight’. Helaas was de liefde niet 
wederzijds, wat Beethoven hopeloos en eenzaam deed voelen. 

In 1803 kwam Beethoven er weer bovenop, en componeerde heldere en warme 
muziek zoals ‘The Second Symphonies’. Hij schreef muziek op basis van zijn 
geheugen en uit het hoofd, want hij kon de noten helaas niet meer horen. Hij 
componeerde vele mooie en wonderbaarlijke muziekstukken, zoals ‘The Eroica’ en 
‘The Storm’. Zijn bekendste werk ‘The Ninth Symphonies’, voltooide hij in 1823.
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Beethoven stierf in 1827 ten gevolge van een longontsteking en geelzucht. Er 
wordt gezegd dat de dag waarop Beethoven stierf, het erg zwaar regende en 
stormde. Het leek wel alsof God zelf rouwde om zijn dood. De begrafenis was 
groots en meer dan 20 duizend mensen kwamen een laatste groet brengen. 
 
Zijn muziek, die hij zelf niet meer kon horen, raakte de harten van mensen over de 
hele wereld. 

Een verkeerde noot  spelen is niet  zo erg.
Een noot  spelen zonder passie, dat  is onvergefelijk.
“

”
Ludwig Von Beethoven
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Er was eens een jongen met zeer weinig zelfbeheersing. Zijn vader gaf hem een 
zak spijkers en zei tegen hem dat telkens wanneer hij zijn zelfbeheersing verloor, 
hij een spijker in de achterkant van de schutting moest slaan. De eerste dag sloeg 
de jongen 37 spijkers in de schutting. Over de volgende paar weken, leerde hij 
zijn woede onder controle te krijgen, en sloeg hij telkens minder spijkers in de 
schutting. Hij merkte dat hij het makkelijker vond om zijn zelfbeheersing niet meer 
te verliezen dan om al die spijkers in de schutting te hoeven slaan. 

Uiteindelijk kwam de dag dat de jongen zijn zelfbeheersing niet meer verloor. Hij 
vertelde dit aan zijn vader, waarop zijn vader voorstelde dat de jongen nu voor elke 
dag dat hij zijn zelfbeheersing behield, hij een spijker uit de schutting mocht halen. 
De dagen verstreken en de jongeman was eindelijk zover dat hij zijn vader kon 
vertellen dat alle spijkers waren verdwenen. De vader nam de jongen bij de hand 
en ging met hem naar de schutting. 

Hij zei: ‘Je hebt het goed gedaan, mijn zoon, 
maar kijk nu eens naar al die gaten in de 
schutting. De schutting zal nooit meer hetzelfde 
zijn. De dingen die je zegt in woede, laten 
littekens na, net als deze gaten. Het maakt niet 
uit hoe vaak je zegt dat het je spijt, de wond zal 
er blijven.’

Zelf beheersing
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We kunnen niet  allemaal 
grootse dingen doen. 

Maar we kunnen kleine 
dingen doen met  

grote liefde. 

Moeder Teresa

Agnes Gonxha Bojaxhiu werd geboren in Albanië en stond als jonge meid al 
bekend om haar geweldige persoonlijkheid en gouden hart. Ze kreeg de naam 
‘Teresa’, naar de Franse non Thérèse Martin, in 1931. In 1937 legde ze haar geloften 
af en begon ze les te geven op de Saint Mary’s High School in Calcutta. 

Na vele jaren dienst, werd ze in 1948 door Paus Pius XII van haar diensten 
ontheven en kreeg ze de status van onafhankelijke non. Hierna raakte ze verdiept 
in de taak om de arme en zieke mensen van Calcutta te dienen. Ze richtte ook de 
liefdadigheidsorganisatie ‘Missionaries of Charity’ op, en ontfermde zich vanaf 1950 
over de melaatsen, die door de maatschappij werden afgedankt. 

Missionairies of Charity opende vestigingen in bijna elk land om armen, ouderen, 
blinden en zieken te helpen. Om kinderen een mooie toekomst te geven, opende 
ze verscheidene scholen. Moeder Teresa ontving in 1979 de Nobelprijs voor de 
vrede voor al haar diensten voor de samenleving. Toch was ook dit niet het einde 
van haar reis. Ze bleef mensen inspireren en helpen waar ze kon, tot ze zelf haar 
laatste adem uitblies in augustus 1997. 

Moeder Teresa

“

”
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Er was eens een boer die met zijn zoon op weg was naar de markt om zijn ezel 
te verkopen. Hij had het dier in de kruiwagen gezet zodat het niet uitgeput op 
de markt aan zou komen. Zo duwden vader en zoon de kruiwagen langs de weg 
voort. Toen de mensen dat zagen riepen ze: ‘Die man is gek! Wie heeft ooit gezien 
dat iemand een ezel naar de markt brengt in een kruiwagen?’

De arme boer raakte van streek, want hoe verder hij kwam hoe harder er werd 
geroepen en hoe meer de mensen over hem roddelden. Ze kwamen langs de 
smid die spottend riep: ‘Wil je misschien beslagen worden? Je doet toch het werk 
dat de ezel behoort te doen?’ 

Dat was de druppel die de emmer deed overlopen. De boer hield stil, tilde zijn 
ezel uit de kruiwagen en klom op zijn rug, terwijl zijn zoontje hem lopend volgde. 
Dit maakte de zaak nog erger. Drie vrouwen die van de markt terugkwamen 
begonnen te roepen: ‘Wat ben jij gemeen! Zo’n grote lomperd als jij gaat op een 
ezeltje rijden, terwijl je kleine zoon achter je aan moet lopen! Schaam je je niet?’

De mensen schreeuwden de ene belediging na de andere en scholden de 
ongelukkige boer uit tot hij van de ezel af sprong. Hij wist even niet wat hij moest 
doen,	nam	zijn	hoed	af	en	krabbelde	over	zijn	voorhoofd.	‘Pfff!	Ik	had	nooit	gedacht	
dat het zo moeilijk zou zijn een ezel naar de markt te brengen,’ mompelde hij.

Toen tilde hij zijn kleine jongen op de ezel en bleef zelf achter het dier lopen. 
Deze keer begonnen een heleboel mannen te protesteren. ‘Moet je dat zien! Zo’n 
kereltje prinsheerlijk op de ezel terwijl zijn oude, vermoeide vader ernaast kan 
lopen! Schande!’

Opnieuw hielden vader en zoon stil. Hoe ter wereld konden ze het voor elkaar 
krijgen dat de mensen hun mond hielden? Tenslotte klommen ze allebei op de 
ezel.
‘Wat een harteloos stelletje!’ Riepen de voorbijgangers. ‘Twee ruiters op zo’n 
kleine, oude ezel!’

De boer had schoon genoeg van alle opmerkingen, hij besefte dat hij nooit 
iedereen gelukkig kon maken. Hij zette de ezel weer in de kruiwagen en riep: 
‘Vanaf nu doe ik de dingen op mijn manier en het kan me geen klap meer schelen 
wat andere mensen ervan vinden!’ 

Wat Andere Mensen Vinden
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Het	succesverhaal	achter	Warren	Buffett	van	Berkshire	Hathaway	–	grootste	
aandeelhouder	en	CEO	van	het	bedrijf	–	gaat	terug	tot	zijn	tienerjaren	waar	hij	
hielp	boodschappen	inpakken	in	de	supermarkt	van	zijn	grootvader.	Buffett	
bewees al op jonge leeftijd zijn volwassenheid toen hij besloot dat hij liever geld 
verdiende dan spelletjes te spelen met de andere kinderen van zijn leeftijd. 
Warren	Edward	Buffett	werd	geboren	op	30	augustus	als	zoon	van	een	
effectenmakelaar	die	congreslid	werd,	dus	het	is	het	geen	wonder	dat	Buffett	al	
op	jonge	leeftijd	flair	vertoonde	voor	zaken	en	cijfers.	Op	11-jarige	leeftijd	waagde	
hij	al	een	sprong	in	de	financiële	wereld	door	drie	aandelen	van	Cities	Service	te	
kopen	die	hij	snel	weer	verkocht.	Buffett	had	onmiddellijk	spijt	van	die	beslissing,	
gezien	Cities	Service	erna	enorm	steeg	op	de	beurs.	Buffett	leerde	zijn	
lessen dus eerder dan de meesten, en maakte zich zo klaar voor 
de overvloed aan kritische beslissingen die hij zou nemen in de 
echte wereld. 

Warren	Buffett	studeerde	aan	de	University	of	Pennsylvania	
en later aan de University of Nebraska, waar hij zijn 
Bachelor	in	Economie	behaalde.	Daarna	zette	Buffett	zijn	
opleiding voort aan de Columbia Business School, waar 
hij in 1951 afstudeerde met een Master in Economie. 

Warren Buffett
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Buffett	had	het	werkveld	reeds	verkend,	alvorens	hij	terecht	kwam	bij	Berkshire	
Hathaway.	Zo	had	hij	gewerkt	als	investeringsverkoper	en	effectenanalist	en	
werd	toen	algemeen	vennoot	bij	Buffett	Partnership,	Ltd.	Sinds	1970	werkte	hij	bij	
Berkshire Hathaway als voorzitter en CEO. 

Berkshire Hathaway Inc. is een conglomeraat dat verscheidene bedrijven overziet. 
Buffet	staat	erom	bekend	dat	hij	dit	bedrijf	in	de	juiste	richting	heeft	gestuurd	en	
bijgedragen heeft tot diens grote succes van tegenwoordig. 
In	2008	stond	Warren	Buffet	op	de	eerste	plaats	op	de	Forbes-lijst	van	’s	werelds	
miljardairs, waardoor dit het rijkste succesverhaal ter wereld is. 

Zonder passie, heb je geen energie. 
Zonder energie, heb je niets.

“

”
Warren Buffet
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Er was eens een Japanse boerderij in een klein dorp, waar iedereen elkaar kende. 
De boerderij zorgde niet alleen voor zijn eigen familie, maar ook voor de andere 
gezinnen in het dorpje. Op een dag liep het enige paard weg van die boerderij, en 
dit veroorzaakte wat tumult onder de dorpelingen, want ze vonden het zo erg voor 
de boer en wisten niet hoe het nu verder moest. Ze gingen hun medelijden aan de 
boer betuigen, maar die antwoordde alleen ‘ach ja.’

De volgende ochtend keerde het paard terug, maar niet alleen. Het bracht 10 
nieuwe paarden met zich mee. De dorpelingen waren opgetogen, wat had de 
boer een geluk! Maar toen ze de boer wilden feliciteren, zei hij alleen: ‘ach ja.’

De jongste boerenzoon wou één van de nieuwe paarden berijden, maar viel ervan 
af en brak zijn been. De dorpelingen hadden erg veel medelijden met de boer, 
want wat een pech dat zijn zoon nu niet meer kon lopen. De boer zei alleen: ‘ach 
ja.’

Terwijl de boerenzoon thuis herstelde van zijn gebroken been, brak er oorlog uit. 
Alle zonen van het land werden opgeroepen om in het leger te treden. Behalve de 
boerenzoon, want die zat nog met een gebroken been. De dorpelingen spraken nu 
van het geluk dat de boerenzoon had, want dankzij dat gebroken been, hoefde hij 
niet in de oorlog te gaan vechten. De boer zei hierop: ‘ach ja.’

Ach ja

Dit leert mij: soms gaat iets goed in het leven (of dat denk ik toch), soms gaat het 
slecht (of dat denk ik toch). Dit is het ritme van het leven, het enige constante. 
Wij geven telkens een oordeel aan wat ‘goed’ of ‘fout’ gaat, denken dat slechte 
gebeurtenissen of ‘stress’ een permanente toestand is. ‘Het gaat ook altijd mis’ of 
‘ze moeten altijd mij hebben.’ 

De realiteit is dat niets voor altijd is. Een ‘ach ja’-mentaliteit brengt je terug naar 
je centrum, naar je ziel, want je kan immers nooit voorspellen of een gebeurtenis 
goed of slecht zal uitdraaien op lange termijn. Iets wat eerder als negatief of slecht 
aanvoelde kan later weleens je grootste cadeau worden. 
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Oprah Winfrey heeft het niet altijd makkelijk gehad. Al was haar 
jeugd gevuld met tegenslagen, ze geloofde dat ze voorbestemd 
was om groots te worden. 

Oprah gelooft in ‘ellende in wijsheid te veranderen’, en dat komt 
waarschijnlijk uit haar jeugd in het dorpje waar ze opgroeide. Ze 
werd geboren als ‘ongelukje’ nadat haar moeder een vluchtige 
relatie had met een militair. Oprah werd grootgebracht door 
haar grootmoeder op een varkensboerderij zonder stromend 
water. Toen ze terug naar haar moeder verhuisde in Milwaukee, 
werd ze daar seksueel misbruikt door een familielid en een 
kennis van de familie. Hierdoor werd Oprah een rebelse tiener 
en zocht slechte milieus op. Op haar 14de raakte ze zwanger en 
beviel van een zoontje dat na een week al stierf. Oprah’s moeder 
verloor	haar	geduld	en	stuurde	Oprah	naar	haar	vader	–	die	ze	
nog nooit eerder had ontmoet. 

Toch hielpen de jaren bij haar vader om haar te disciplineren 
en haar buitengewone intelligentie in goede banen te 

leiden. Ze deed het goed op school en stond 
bekend om haar intelligente debatten. 

Door mee te doen aan een lokale 
schoonheidswedstrijd, won ze een 

studiebeurs aan de Tennessee 
State University. Ze studeerde 
omroepcommunicatie en kreeg een 
parttime baan als verslaggever bij 

het televisiestation van Nashville. 

Op 19-jarige leeftijd werd Oprah 
de eerste vrouwelijke Afro-
Amerikaanse omroepster in 
Nashville. Na drie jaar nam ze 
een grotere uitdaging aan bij 

Baltimore Broadcasting Station. 
Dit bleek een foute stap te zijn, 
maar die zette haar later wel op 
het juiste pad. Ze was nu steeds 
uitgeput en maakte fouten op haar 

werk. Ze missprak zich op TV, 
stelde verkeerde vragen 

tijdens interviews,… 

Oprah Winfrey
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De omroep stelde haar grote persoonlijkheid niet op prijs en vonden haar uiterlijk 
ook maar niets. Ze klaagden over haar kapsel, grote neus en de afstand tussen 
haar ogen. De omroep stuurde haar naar een salon om haar een make-over 
te geven, maar de behandeling mislukte en Oprah verloor haar haar. ‘Je leert 
veel over jezelf als je een kale, zwarte omroepster bent in Balitimore,’ zei Oprah 
hierover. 

Het nieuwsstation had uiteindelijk genoeg van haar en vond dat Oprah niet 
geschikt was voor nieuwsuitzendingen. In plaats van haar te ontslaan, maakten ze 
haar de presentator van een talkshow voor huisvrouwen die overdag uitgezonden 
werd. 

Oprah zei: ‘Falen is de manier waarop God je eraan herinnert dat je op het 
verkeerde spoor zit.’ Toch was deze talkshow duidelijk het juiste pad voor Oprah. 
De show werd immens populair door de eenvoudige, directe, grappige en 
menselijke presentatrice. 

Na zeven jaar bood een station in Chicago Oprah haar een eigen show aan: “The 
Oprah Winfrey Show”, die nu landelijk werd uitgezonden. Binnen een maand was 
dit het meest geliefde programma van de States. 

Haar succes bleef groeien gedurende meer dan 15 jaar, Oprah deelde veel 
van haar eigen leven: haar successen en moeilijkheden, haar strijd tegen de 
kilo’s, een rechtszaak met een rancheigenaar die ze won,… Ze domineerde 
haar marktsegment en haalde hoge beoordelingen. Zelfs na alles wat ze heeft 
meegemaakt, ziet Oprah haar mislukkingen niet als fouten. “Ik geloof niet in 
mislukking, het is geen mislukking als je van het proces geniet.”

Als je dankbaar bent  voor wat  je hebt , zal je altijd meer krijgen. 
Als je focust  op wat  je niet  hebt , zal je nooit  genoeg hebben.

“
”

Oprah Winfrey
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Er was eens een boer in het bezit van een oude muilezel. Op een dag struikelde de 
ezel en viel in een put van de boer. De boer hoorde de muilezel balken, maar had 
geen idee hoe hij het arme dier kon helpen. Het dier had altijd goed werk geleverd 
op de boerderij en met pijn in het hart riep de boer zijn buren bij elkaar en vertelde 
wat er gebeurd was. Ze besloten om de put te vullen met zand, om de arme ezel 
uit zijn lijden te verlossen. 

De oude muilezel was verbaasd toen hij zand op zijn rug voelde vallen. Toen de 
boer en zijn buren doorgingen met zand in de put te gooien, dacht de ezel: “Ik 
moet het vuil van me af schudden en erop gaan staan.” Dus dat deed hij. 

“Schud het af en stap op… Schud het af en stap op… Schud het af en stap op.” De 
ezel hield zijn paniek onder controle en beet door de pijn van de zand op zijn rug 
heen. Hij bleef het van zich af schudden en een stapje hoger zetten. 

Het duurde niet lang of de muilezel stapte over de rand van de put. Hij was vrij! 
Wat hem had kunnen begraven, bleek uiteindelijk zijn redding te zijn, dankzij de 
manier waarop hij met tegenspoed omging. 

De Ezel in de Put
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Er was eens een dochter die bij haar vader klaagde over hoe ellendig 
haar leven was en dat ze niet wist hoe ze het zou redden. Ze was het 
vechten en worstelen beu. Het leek alsof telkens er een probleem 
opgelost raakte, er al snel een andere volgde. 

Haar vader, een kok, nam haar mee naar de keuken. Hij vulde drie 
potten met water en zette ze elk op een hoog vuur. Toen de drie potten 
begonnen te koken, plaatste hij aardappelen in één pot, eieren in de 
tweede,	en	gemalen	koffiebonen	in	de	derde	pot.	Hij	liet	ze	koken	
zonder een woord te zeggen. 

Zijn dochter kreunde en wachtte ongeduldig, zich afvragend wat hij 
aan het doen was. Na 20 minuten zette de vader het vuur uit. Hij haalde 
de aardappelen uit de pot, en legde ze in een kom. Dan haalde hij de 
eieren eruit en legde ze ook in een kom. Vervolgens schepte hij de 
koffie	in	een	kopje.	

Hij wende zich tot zijn dochter en vroeg; ‘Dochter, wat zie je?’

‘Aardappelen,	eieren	en	koffie,’	antwoordde	ze	haastig.

‘Kijk beter,’ zei hij, ‘en raak de aardappelen eens aan.’ Ze deed dat en 
merkte dat deze zacht waren. 

De vader vroeg haar om een ei te nemen en het te breken. Nadat ze de 
schaal had losgetrokken, keek ze naar het hardgekookte ei. 

Tenslotte	vroeg	hij	haar	om	een	slokje	koffie	te	drinken.	Het	rijke	aroma	
bracht een glimlach op haar gezicht. 

‘Vader, wat betekent dit?’ Vroeg ze. 

Aardappelen, Eieren en Koff ie
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De	vader	legde	uit	dat	de	aardappelen,	eieren	en	koffiebonen	elk	met	dezelfde	
tegenspoed te maken kregen, namelijk het kokende water. Toch reageerde ieder 
anders. De aardappel ging van hard en onkwetsbaar naar zacht in het kokende 
water. Het ei was kwetsbaar met slechts een dunne, breekbare schil, maar door 
het kokende water, werd het ei hard vanbinnen. 

De	gemalen	koffiebonen	waren	uniek.	Nadat	ze	aan	het	kokende	water	waren	
blootgesteld, veranderden ze het water en creëerden ze iets nieuws. 

‘Welke ben jij?’ vroeg de vader aan zijn dochter. ‘Hoe reageer je als er tegenslag 
op	je	afkomt?	Ben	je	een	aardappel,	ei	of	koffieboon?’

Je hebt geen controle over je omstandigheden, maar wel over hoe je ermee om gaat. 
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In 1883 raakte een creatieve ingenieur genaamd John Roebling geïnspireerd door 
het idee om een spectaculaire brug te bouwen die New York met Long Island 
verbond. Echter waren de bruggenbouwexperts overtuigd dat dit een onmogelijke 
prestatie was en dat Roebling dit idee beter zo snel mogelijk vergat. Het was niet 
mogelijk. Niet praktisch. Nog nooit eerder gedaan. 

Roebling kon het idee over deze brug maar niet laten varen. Hij dacht er 
voortdurend aan, en wist diep in zijn hart dat het mogelijk was. Hij moest deze 
droom gewoon met iemand delen. Na veel discussie overtuigde hij zijn zoon 
Washtington, een opkomend ingenieur, ervan dat de brug gebouwd kon worden. 

De vader en zoon ontwikkelden concepten over hoe dit idee gerealiseerd kon 
worden en welke obstakels overwonnen moesten worden. Met grote opwinding 
en inspiratie, huurden ze bemanning in en begonnen ze met het bouwen van hun 

droombrug. 

Het project begon goed, maar na een paar maanden vond een 
tragisch ongeval plaats op de werf en liet John Roebling het 
leven. Washtington raakte gewond en liep een hersenschade 
op, waardoor hij niet meer kon lopen, bewegen of zelfs 
praten. 

‘We zeiden het toch.’
‘Gekke mannen met hun gekke dromen.’
‘Het is dwaas om zulke ideeën na te jagen.’

Iedereen had wel wat negatiefs te 
zeggen en vond dat het project 
moest worden gesloopt, gezien 
alleen de Roebling’s wisten hoe 
de brug gebouwd kon worden. 
Ondanks zijn handicap, raakte 
Washington nooit ontmoedigd en 
had hij nog steeds het brandende 

verlangen om de brug te voltooien. 

De Gedroomde Brug
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Het enige wat hij kon doen, was één vinger bewegen, en hij besloot er optimaal 
gebruik van te maken. Langzaamaan ontwikkelde hij een communicatiecode 
met zijn vrouw. Hij raakte met zijn vinger de arm van zijn vrouw aan en gaf 
aan dat hij wilde dat ze de technici weer zou bellen. Met dezelfde methode 
instrueerde hij haar wat ze aan de ingenieurs moest vertellen. Op die manier gaf 
hij instructies om de brug verder af te maken. Het leek dwaas, maar het project 
schoot weer in gang. 

13 jaar lang tikte Washington instructies met zijn vinger op de arm van zijn vrouw 
tot de brug eindelijk voltooid was. Tegenwoordig staat de spectaculaire Brooklyn 
Bridge in al zijn glorie als eerbetoon aan de triomf van de ontembare geest van 
één man en zijn vastberadenheid om niet door omstandigheden te worden 
verslagen. Het getuigt ook van het teamwork van twee ingenieurs die door de 
halve wereld voor gek werden verklaard. Ook is het een tastbaar monument van 
de liefde en toewijding van zijn vrouw, die 13 jaar lang geduldig berichten van 
haar man decodeerde en de ingenieurs vertelde wat ze moesten doen. 

De Brooklyn Bridge is een getuigenis van dat dromen onmogelijk kunnen lijken, 
maar dat ze met vastberadenheid en volharding kunnen worden gerealiseerd, 
ongeacht de kansen. 
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Mahatma Gandhi reisde van stad naar stad, dorp naar dorp, om geld in te zamelen 
voor Charkha Sangh. Tijdens een van zijn reizen, sprak hij een bijeenkomst toe 
in Orissa. Na zijn toespraak stond een arme, oude vrouw op. Ze liep krom van de 
leeftijd,	was	grijs	en	haar	kleren	waren	aan	flarden.	De	vrijwilligers	probeerden	
haar tegen te houden, maar ze vocht zich een weg naar de plek waar Gandhi 
zat. ‘Ik moet hem zien,’ drong ze aan, en toen ze bij Gandhi kwam, raakte ze zijn 
voeten aan. Ze haalde uit de plooien van haar sari een koperen munt tevoorschijn 
en legde die aan zijn voeten. Gandhi pakte de munt op en stopte hem voorzichtig 
weg. 

         De fondsen voor Charkha Sangh waren de verantwoordelijkheid van 
Jamnalal Bajaj. Hij vroeg Gandhi om de munt, maar Gandhi 

weigerde. 

‘Ik bewaar cheques ter waarde van duizenden roepies 
voor de Charkha Sangh,’ zei Jamnalal Bajaj lachend, 
‘maar je vertrouwt me geen koperen munt toe?’

‘Deze munt is veel meer waard dan die 
duizenden,’ zei Gandhi. ‘Als een man honderden 
duizenden roepies bezit, en hij geeft er duizend 
of twee weg, dan is dat niet veel. Maar deze munt 
was misschien alles wat de arme vrouw bezat. 
Ze gaf me alles wat ze had. Dat was erg gul van 
haar.	Wat	een	groot	offer	bracht	ze.	Daarom	

waardeer ik deze koperen munt meer dan die 
duizenden roepies.’

Vrijgevigheid
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Twee mannen, beiden ernstig ziek, deelden dezelfde ziekenhuiskamer. Een van 
de mannen mocht een uur per dag rechtop in zijn bed zitten om het vocht uit zijn 
longen te laten wegvloeien. Zijn bed stond naast het enige raam in de kamer. De 
andere man moest al zijn tijd liggend doorbrengen. 

De mannen praatten urenlang. Ze spraken over hun vrouwen en gezinnen, hun 
huizen, hun baan, hun betrokkenheid bij de militaire dienst, waar ze op vakantie 
waren geweest. Elke middag als de man in het bed naast het raam rechtop mocht 
zitten, beschreef hij alles wat hij kon zien buiten het raam. 

De man in het andere bed luisterde vol genot naar alle activiteit en kleuren van de 
buitenwereld. Het raam keek uit op een park met een prachtig meer, had de man 
gezegd. Eenden en zwanen dansten op het water en kinderen zeilden met hun 
modelboten. Geliefden liepen arm in arm te midden van bloemen in alle kleuren 
van de regenboog. Grote, oude bomen sierden het landschap en in de verte was 
er een mooi uitzicht op de skyline van de stad. De man bij het raam beschreef 
alles tot in het kleinste detail, terwijl de man aan de andere kant van de kamer zijn 
ogen sloot en zich het schilderachtige tafereel inbeeldde. 

Op een warme middag beschreef de man bij het raam een parade die voorbij 
kwam. Hoewel de andere man de muziek niet kon horen, stelde hij zich de 
paraderende band voor. Onverwachts kwam er een vreemde gedachte bij hem op: 
waarom krijgt die man al het genoegen om de buitenwereld te zien terwijl ik nooit 
wat zie? Het is niet eerlijk. 

De man schaamde zich eerst voor die gedachte, maar naarmate de dagen 
verstreken en hij meer bezienswaardigheden miste, groeide de jaloezie in hem en 
maakte hem zuur. Hij begon te piekeren en merkte dat hij niet kon slapen. Hij wou 
uit	het	raam	kijken	–	die	gedachte	beheerste	nu	zijn	leven.	

Tijdens een van de nachten waar hij naar het plafond lag te staren, begon de man 
bij het raam te hoesten. Hij stikte in het vocht in zijn longen. De andere man keek in 
de slecht verlichte kamer toe hoe de man bij het raam worstelde en naar de knop 
zocht om hulp te roepen. Terwijl hij van de andere kant van de kamer luisterde, 
bleef hij stil liggen en drukte nooit op zijn eigen knop om een verpleegster te 
verwittigen. In minder dan vijf minuten stopte het hoesten en stikken, samen met 
het	geluid	van	ademhalen.	Nu	was	er	alleen	maar	stilte	–	doodse	stilte.	

Het Raam
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De volgende ochtend arriveerde de dagverpleegster en vond het levenloze 
lichaam van de man bij het raam. Bedroefd belde ze de ziekenhuismedewerker 
om het lichaam weg te halen, zonder woorden, zonder gedoe. Zodra hem 
gepast leek, vroeg de man of hij naast het raam kon worden geplaatst. De 
verpleegster maakte graag de overstap, en liet hem verder met rust. 

Langzaam en pijnlijk leunde hij op een elleboog om zijn eerste blik uit het raam 
te werpen. Eindelijk zou hij de vreugde hebben om het allemaal zelf te zien. Hij 
spande zich in om zich te draaien en langzaam uit het raam naast het bed te 
kijken. 

Het stond tegenover een blinde muur. 

Moraal van het verhaal: Het nastreven van geluk is een kwestie van keuze. Het 
is een positieve houding waar we bewust elke dag voor kiezen. Geluk is geen 
geschenk dat aan onze voordeur geleverd wordt. Ik ben er zeker van dat onze 
omstandigheden slechts een klein deel zijn van wat ons blij maakt. Als we 
wachten tot de omstandigheden precies goed zijn, zullen we nooit vreugde 
vinden. 

Het najagen van geluk is een innerlijke reis. Als we regelmatig kiezen voor 
positieve, bemoedigende en opbeurende gedachten, en op onze lip bijten net 
als we willen gaan klagen en mopperen, als we negatieve gedachten in de kiem 
smoren, dan zullen we ontdekken dat geluk in elk hoekje schuilt. 
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Een man maakte een ochtendwandeling op het strand. Hij zag dat samen met het 
ochtendtij honderden zeesterren aanspoelden, en als het tij terugtrok, ze werden 
achtergelaten in de ochtendzon en zouden sterven. Het tij was nu nog fris en 
de zeesterren leefden nog. De man deed een paar stappen, pakte een zeester 
op en gooide het weer in het water. Hij deed dat herhaaldelijk. Vlak achter hem 
wandelde iemand die niet begreep wat deze man aan het doen was. Hij haalde 
hem in en vroeg: ‘Wat ben je aan het doen? Er zijn honderden zeesterren. Hoeveel 
kunt u helpen? Wat maakt het uit?’

De man deed nog twee stappen, pakte een zeester op, gooide die in het water en 
antwoordde: ‘Voor deze maakt het een verschil.’

De Zeester
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Zowat honderd jaar geleden keek een man naar de ochtendkrant en zag tot 
zijn afschuw zijn naam in de overlijdenscolumn staan. De kranten hadden per 
ongeluk melding gemaakt van zijn dood. De man schrok en las het artikel om 
te kijken wat men over hem schreef. In het overlijdensbericht stond: “Dynamite 
King Dies” En ook: “Hij was de koopman van de dood.”

Deze man was de uitvinder van dynamiet, maar toen hij de woorden “koopman 
van de dood” las, stelde hij zichzelf de vraag: Zal ik zo herinnerd worden? Hij 
besefte dat hij niet wilde dat dat zijn nalatenschap werd, en vanaf die dag 
werkte hij aan vredesprojecten. Zijn naam was Alfred Nobel, en vandaag de dag 
wordt hij herinnerd door de grote Nobelprijs. 

Alfred	Nobel	re-definieerde	waarvoor	hij	bekend	stond	en	aan	welke	waarden	
hij zijn leven wilden wijden. Hoe wil jij herinnerd worden? 

Je Nalatenschap
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Misschien ken je het verhaal van de hebzuchtige koning Midas. Hij bezat veel 
goud, en hoe meer hij had, hoe meer hij wilde. Hij bewaarde al het goud in zijn 
kluizen en telde het elke dag. 

Terwijl hij aan het tellen was, kwam uit het niets een vreemdeling die hem zei dat 
hij een wens zou vervullen. De koning was opgetogen en zei: ‘Ik zou willen dat 
alles wat ik aanraak, in goud verandert.’

De vreemdeling vroeg de koning: ‘Weet je het zeker?’ Waarop de koning 
volmondig ‘Ja’ zei. De vreemdeling zei: ‘Wanneer je morgenochtend opstaat met 
de zonnestralen, zal je een gouden aanraking krijgen.’

De koning dacht dat hij droomde, dit kon niet waar zijn. De volgende dag werd hij 
wakker, en raakte zijn bed aan en zijn kleren, en tot zijn verbazing, veranderde alles 
in goud. Hij keek uit het raam en zag zijn dochter in de tuin spelen. Hij glimlachte 
en besloot haar later een verrassing te geven. Voor hij naar de tuin ging, wou hij 
even in zijn boek lezen, maar vanaf het moment dat hij het aanraakte, veranderde 
het in goud en kon hij het niet meer lezen. Toen hij neerzat om te ontbijten, raakte 
hij zijn fruit en glas water aan, en het veranderde in goud. De koning kreeg honger 
en zei tegen zichzelf: ‘Ik kan geen goud eten en drinken…’ 

Zijn dochter kwam aanrennen en de koning omhelsde haar. De aanraking 
veranderde haar in een gouden beeld. De koning boog het 
hoofd en begon te huilen. De vreemdeling verscheen weer 
en vroeg de koning of hij blij was met zijn wens. De koning 
antwoordde dat hij zich de meest ellendige man voelde, 
waarop de vreemdeling vroeg: ‘Wat zou je liever hebben: je 
eten en je lieve dochter, of brokken goud en haar gouden 
beeld?’

De koning huilde en vroeg om vergeving. Hij 
zei: ‘Ik zal al mijn goud opgeven. Geef me 
alsjeblieft mijn dochter terug, want zonder haar 
heb ik alles verloren wat het waard is om te 
hebben.” 

De vreemdeling zei tevreden: ‘Je bent 
wijzer geworden,’ en hij maakte de 
betovering ongedaan. De koning had zijn 
dochter terug. 

De Midas Aanraking
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Eileen Marie Collins werd geboren op 19 november 1956 in Elmira, New York. 
Ze studeerde in 1974 af aan het Elmira Free Academy en behaalde in 1976 een 
Associate in Science-degree in Wiskunde-Wetenschappen aan het Corning 
Community College. Vervolgens behaalde ze een Bachelor of Arts-degree 
in Wiskunde en Economie aan Syracuse University, een Master of Science-
degree in operationeel onderzoek aan Stanford University en een Master in 
ruimtevaartsysteembeheer aan Webster University. 

Als klein meisje staarde ze naar de lucht en keek hoe de stille vogels 
(zweefvliegtuigen) door de lucht zweefden. Hier ontstond haar liefde voor vliegen. 
Eileen groeide op in de ‘Soaring Capital of America’. Ze was gefascineerd door 
vliegtuigen en wist dat ze op een dag wilde vliegen. Op 19-jarige leeftijd nam ze 
haar $1000 spaargeld en ging naar een plaatselijke luchthaven om hen te 
vragen haar te laten zien hoe ze moest vliegen. Ze werd geïnspireerd 
door vrouwelijke piloten en vroege astronauten. 

Door jaren van opleiding, vastberadenheid en hard werken 
heeft ze meer dan 6751 uur in de lucht en ruimte gelogd! 
Eileen kwam bij de luchtmacht en begon in 1978 een 
pilotenopleiding, hetzelfde jaar dat NASA een Shuttle-
programma	openstelde	voor	vrouwen.	Ze	werd	een	officiële	
astronaut in 1991. 

Eileen Collins is de eerste en momenteel enige vrouwelijke 
Space Shuttle Commander in de geschiedenis. Vier 
ruimtevluchten en 872 uur in de ruimte later ging Eileen in 2006 
met pensioen bij NASA. 

Dromen van de Sterren
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Twee kikkers vielen in een diepe kuil en hoewel ze 
erg hun best deden, konden ze er niet uitspringen. 
Hun kameraden keken van boven naar beneden en 
kwaakten van medeleven. 

‘We voelen met je mee,’ riepen ze, ‘maar je kunt 
daar nooit wegkomen!’
 
Toen hij dit hoorde, verloor een van de kikkers 
alle moed en stierf van angst. De andere 
kikker was doof. Hij dacht dat zijn kameraden 
aanmoedigingen schreeuwden. Gesterkt door hun 
geloof in hem, verzamelde hij al zijn energie in één 
grote sprong die hem uit de kuil hielp. 

De Kikker
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De Dakloze en de Hond

We waren onderweg naar huis in Texas, toen we diep in de nacht stopten bij een 
benzinestation	om	wat	koffie	en	lekkers	op	te	halen,	voor	we	de	laatste	uren	reden.	
Toen we weer in de auto stapten, zagen we een man voor het gebouw staan. Het 
was duidelijk een dakloze man, met gescheurde en versleten kleren. Het leek 
alsof	hij	net	naar	binnen	was	gegaan	en	wat	koffie	of	wat	warms	had	gehaald,	
gezien het koud was in deze tijd van het jaar. Hij moet niet genoeg geld hebben 
gehad om iets te eten te krijgen, dacht ik nog. 

Toen zag ik een hond naar de voorkant van het gebouw lopen. Je zag dat ze 
puppies gevoerd had, en ze zag er erg hongerig uit. Ik dacht nog dat als ze niet 
snel iets te eten zou vinden, zij en haar puppies het misschien niet zouden halen. 

De meeste mensen liepen de hond gewoon voorbij en aaiden haar niet. Ze was 
misschien niet zo mooi en schoon als de meesten, maar ze verdiende nog steeds 
beter. De dakloze man, van wie ik dacht dat hij niets te eten had gekocht, ging de 
winkel weer in. Toen hij weer buitenkwam, opende hij een blik hondenvoer voor de 
arme hond. 

Deze man bracht mij werkelijk tot tranen, omdat hij weggaf wat hij zelf niet had, 
aan een dier waarin hij zijn eigen lijden herkende. 
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Dankjewel dat je dit boek hebt gelezen. Ik geef je graag deze laatste zegening mee, 
om je hart te bevrijden zodat je de wereld mooier kan maken met jouw licht. 

Ik bevrijd mijn ouders van het gevoel dat ze bij mij gefaald hebben.

Mijn kinderen bevrijd ik van de behoefte om me trots te maken. Mogen zij naar hartelust 
hun eigen weg gaan. Mogen ze hun intuïtie volgen om hun dromen te verwezenlijken.

Mijn partner bevrijd ik van de verplichting om mij compleet te maken. Ik mis niets, ik leer 
de hele tijd van iedereen.

Ik dank mijn grootouders en mijn voorouders die ter wereld zijn gekomen, zodat ik 
vandaag kan leven. Ik verlos hen van mislukkingen en onafgemaakte verlangens uit 

het verleden, wetende dat ze hun best deden om hun levensomstandigheden zo goed 
mogelijk te dragen.

Ik eer mijn familie, houd van haar en accepteer haar als vrij van alle fouten. Ik toon mijn 
ziel voor haar ogen, daarom weten ze dat ik niets meer verberg of verschuldigd ben, naast 

trouw te zijn aan mezelf en aan mijn eigen bestaan, door de wijsheid van mijn hart te 
volgen.

Mijn levensplan vervul ik nu zonder verplichting aan mijn familie. Ik weet dat mijn vrede en 
geluk mijn eigen verantwoordelijkheid is. Ik geef de rol van redder op, ik hoef niet langer 

degene te zijn die aan de verwachtingen van anderen voldoet.

Door te leren door de liefde en alleen door de liefde, eer ik mijn essentie en zegen ik mijn 
essentie en mijn manier van uitdrukken, ook al word ik misschien niet begrepen.

Alleen ik begrijp mezelf omdat alleen ik mijn verhaal heb geleefd en beleefd. Omdat ik 
mezelf ken, ik weet wie ik ben, wat ik voel, wat ik doe en waarom ik het doe.

Ik eer mezelf, ik hou van mezelf en ik accepteer mezelf als vrij van schuld. Ik eer ook jou, ik 
hou van je en ik accepteer je als vrij van schuld. Ik eer de goddelijkheid in jou en in mij. 

We zijn vrij.

Nawoord
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Ivette Bakker

www.sterkalsjezelf.nl
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