
  
 
 
 
 
 
 

 
 

Het verhaal van de blinden en de olifant 
 
 

Op een dag vertelde de Boeddha zijn monniken het volgende verhaal. Een koning nodigde 
enige blinden uit zijn rijk uit en verzocht hen de olifant die in de paleistuin stond te betasten 
en te beschrijven. De een betastte de poten en zei zonder aarzeling dat een olifant leek op 

een zuil. De volgende had de slurf in zijn handen en liet hem vlug weer los, want hij was 
ervan overtuigd dat een olifant leek op een slang. De derde, die de oren te pakken kreeg, 

vergeleek de olifant met een voederbak; de vierde pakte de staart vast en zei dat de olifant 
leek op een plumeau.  

Toen zij daarna bij elkaar gingen zitten om erover te discussiëren wat een olifant nu 
precies was, kwam ieder tot een ander resultaat en in een oogwenk waren ze in een 

heftige strijd verwikkeld. 
 ‘Monniken’ zei de Boeddha, ‘ook jullie zien en horen slechts een miniem stukje van de 

werkelijkheid. Houd dit stukje nooit voor het geheel. Wanneer je aan je opvattingen 
vasthoudt, zul je nooit de waarheid ontdekken.’     

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

17. Het verhaal van de blinden en de olifant 
Deel 1: Meningen 

 
Zijn ook wij niet blinden die niets van hun blindheid weten?  

 
Natuurlijk heeft iedereen van ons een mening over dit of dat.  

Meningen ontstaan uit een complex samenspel van waarnemingen, beslissingen en 
de waarden en kwaliteit van onze omgeving, onze familie, ons land, onze tijd. 

Omdat ze ontstaan kunnen ze ook verdwijnen; ze zijn van organische aard, groeien, 
veranderen, sterven.  

 
We houden onze mening voor juist en merken niet dat iedere mening uit de 

waarneming van een uiterst klein deeltje van het universum bestaat en niet de enige 
waarheid is.  

 
Beslissend is echter de vraag: is er zuiver gewaar zijn, een schouwen dat niet tot een 

mening leidt?  
 

Steeds opnieuw worden we voor de opgave gesteld waarneming van mening en 
oordeel te scheiden, ons in te houden en adem te halen in plaats van direct het 

nieuwe in oude categorieën in te delen.  
 

Wanneer we de tijdsspanne van de waarneming vergroten, zullen we merken hoe 
snel we op wat we waarnemen innerlijk commentaar willen geven.  

 
Wanneer we overtuigd zijn iets te kennen of te weten, hebben we de levendigheid en 

frisheid van het ogenblik verloren – en daarmee onze tegenwoordigheid en de 
gelegenheid op dit, precies op dit moment te ontwaken.  

 
Zen verlangt dat we onze meningen over dat wat is opgeven, om in plaats daarvan 

zelf te zien, te luisteren, te voelen.    
 

Huiswerksuggestie 
Kies iemand uit je nabije omgeving, kies een lichaamsdeel en ‘bevoel’ dit met de 

geest van de beginner. Doe dit elke dag en kijk wat er gebeurt.   
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