
  
18. Het verhaal van de blinden en de olifant 

Deel 2: Verlangen 
 

In onze samenleving heeft kennis een hoge waarde. We doen daarom ons best onze 
kinderen naar goede scholen te sturen en hen in staat te stellen een goede opleiding 

te volgen, zodat ze competente – en daarmee ook goede verdienende – leraren, 
artsen, meubelmakers en tuinlieden worden.  

 
Nu kan het echter zijn dat we na jaren van succesvolle of minder succesvolle arbeid 

een merkwaardige innerlijke leegte voelen. Er schijnt iets te ontbreken. 
 

We zijn op zoek naar iets – of is het iets dat ons zoekt?  
 

Ik geloof dat blinden in het paleis van de koning blind waren en bleven, omdat ze het 
verlangen misten.    

 
Van verlangen is in het boeddhisme hoogst zelden sprake.  

 
Het lijkt soms wel het ideaal van veel westerse boeddhisten om ongehinderd door 

losgewoelde emoties door het leven te gaan, in een lauwe toestand van noch het één 
noch het ander, die ze in hun angst met de middenweg verwarren. Maar waardoor 

anders dan door verlangen werd de jonge prins Siddharta bewogen?  
 

Geen kunstwerk wordt geschapen, geen kind verwekt, geen ontwaken gerealiseerd 
zonder verlangen. En het gevoel in deze wereld vol lijden en vertwijfeling niet thuis te 

zijn, is geen neurose die moet worden genezen, maar een teken van vitaliteit en 
gezondheid.  

 
Laten we aannemen dat je je verlangen toestaat je metgezel te worden. Waar zal het 

je heen voeren?  
 

Misschien naar een christelijke contemplatiecursus, een soefikamp, een 
boeddhistische retraite, de voordracht van een rabbijn. En ook als in de ene 

bijeenkomst over God en de heilige geest wordt gesproken, in de volgende over liefde, 
in de derde over de leegte – één ding zul je in al deze eerbiedwaardige tradities 

moeten doen: je zo moeizaam verzamelde wereldse weten in een geestelijke vestibule 
van welke aard ook afleggen, voor je over de drempel in een ‘andere wereld’ stapt – 

die een volstrekt nieuwe wijze van zien, horen en voelen zal blijken te zijn.   
 

Huiswerksuggestie 
Werk een week lang met de volgende vragen: Is verlangen jouw metgezel? Zo ja, 

Hoe werkt dat dan bij jou? Zo nee, hoe komt dat, wordt je door iets 
tegengehouden?  

 
 

Verhaal en citaten uit: Dit ene moment, Magrit Irgang 
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