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Het verhaal van de dief die iets kreeg 
 

Zenmeester Ryokan leidde een heel eenvoudig leven in een kale berghut. Op een avond 
sloop tijdens Ryokans afwezigheid een dief de hut binnen en vond met de beste wil van de 
wereld niets wat hij stelen kon. Op dat moment kwam Ryokan terug uit het bos, ontdekte 
de dief en zei: ‘Ach arme man, nu ben je helemaal voor niets gekomen! Maar je moet niet 
met lege handen vertrekken. Hier, neem mijn jas en mijn broek!’ De verblufte dief nam de 

spullen en verdween. 
Na zijn vertrek ging Ryokan, naakt als hij was, voor zijn hut zitten, keek naar de 

avondhemel en zuchtte. ‘Die arme kerel’, zei hij. ‘Jammer dat ik hem deze mooie maan 
niet kan geven.’     

 
 
 

 
 

 
 
 
 

23. Het verhaal van de dief die iets kreeg 
 

Stelen betekent iets nemen wat niet gegeven werd. Degene die neemt is deel van een 
relatie, want hij heeft een tweede nodig die geeft, terwijl degene die steelt doet alsof hij 

alleen op de wereld is. 
 

Kunnen we […] beweren dat we nog nooit iemand hebben bestolen? 
 

Op subtiele wijze dringen we soms de ruimte van een ander binnen om te nemen wat 
de ander helemaal niet wilde geven – zijn aandacht, zijn kracht, zijn steun. We 

bekommeren ons niet om zijn werkelijkheid, maar alleen om de onze. Er komt geen 
relatie tot stand – we hebben ‘gestolen’. 

 
Het gaat dus om onze talrijke wensen en behoeften, om het door elkaar halen van 
deze beide – en om de vraag wat we werkelijk missen als we nemen wat ons niet 

gegeven werd. 
 

Onze gevangenissen zitten vol met mensen wier verlangen naar liefde en respect niet 
vervuld is. 

 
De boeddhistische leer laat ons zien dat wij allemaal neurotici zijn, want wij sluiten ons 

af voor het besef van de fundamentele, veelomvattende en onontkoombare 
verbondenheid met al wat is. Zolang deze ervaring nog niet voor ons toegankelijk is, 
lopen we het gevaar onze verbondenheid door middel van consumptie te kopen […]. 

 
We zijn allemaal machtiger, groter en belangrijker dan we ooit kunnen dromen. 

 
Er is geen scheiding – alles wat we voor onszelf doen, doen we gelijktijdig voor 

anderen en voor de omgeving. 
 
 
 
 

Huiswerksuggestie: 
Wat heb jij wel eens ‘gestolen’? 
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