
Center for Servant Leadership & Coaching 
drs. Karin Sorbi, SLP®/Coach 

I: www.cslc.nl   E : karinsorbi@cslc.nl   M: 06–53 58 53 50 

 
 
 

D e  p a r e l 
 
 

Niemand kon het verhaal vertellen zoals mijn grootmoeder dat deed. 
Ze vertelde het aan ons wanneer we bij haar kwamen uithuilen. 
 
“Zie je die parel?” Een grote glanzende kraal aan een gouden ketting. 
 
“Er was eens een kleine schelp die leefde op de bodem van de zee. Om te kunnen eten 
moest zij zich openen. Dan dronk ze water uit de zee en at ze wat de zee haar bracht. 
Maar het was ook gevaarlijk voor haar om de schelp te openen. 
Haar binnenkant was zacht en gevoelig. Haar buitenkant was een hard schild. Daarom 
opende ze zich alleen maar als niemand haar kon zien. Dat was heel verstandig. 
Soms, wanneer iemand haar wilde opeten, was ze gelukkig gesloten. 
Niemand kon door de harde schelp heenkomen. 
 
Op een dag, toen er niemand in de buurt was, opende ze zich, om te eten.  
En toen gebeurde het. 
Een scherpe zandkorrel kwam naar binnen en sneed in haar vlees. 
Heb jij wel eens iets in je oog gehad? Dat doet zeer hé?  
Nou, dit deed nog veel meer pijn. 
De arme schelp kreunde het uit. Maar ze was een moedige schelp. Ze verdroeg de pijn 
ook al duurde het vele weken achter elkaar. Maar toen, eindelijk nam de pijn af.  
Iedere dag werd het een stukje minder. 
In haar zachte vlees had zich om de scherpe zandkorrel een laag gevormd die eerst nog 
zacht was, maar met het verstrijken van de tijd harder en harder was geworden. Harder 
en harder en groter en groter. En toen – heel veel jaren later – de schelp zo oud was dat 
ze gestorven was, werd ze door mij gevonden.  
Ik deed haar open en vond deze prachtige parel. Kijk eens hoe mooi. 
Een parel geboren uit pijn. Een herinnering aan een moedige schelp.” 
 

(Piet Weisfelt) 
 
 
 
 
 
 
 

Auch die tiefste Tiefe hat ihren Grund, 

erreichst du ihn, wirst du gesund. 

 

  (Hilde Janetzky) 


